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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. 
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Átalakulás előtt az állatorvosi 
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5. DokiforVets Webinár
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AKCIÓ, CSAK ÁLLATORVOSOKNAK!

19. További akcióink Hill's termékekre

21. Happy&Fit Ajándék akció!

24.
ÚJ, egyszer használatos 
transzponder

25.
Gondolatok a gyors 
vizsgálómódszerekről

27. Snap teszt Készletkisöprés
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29.
Kiváló minőségű röntgenes 
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30. Világszínvonalú ultrahang!

31. Fejlessze velünk praxisát

32. Laboratóriumi esetismertetés

43.
Interjú Orbán Gyula méhész 
szakértővel

44.
Amikor csapkod a Mycoplasma - 
Interjú Dr. Zsoldos Istvánnal

45. Interjú Dr. Molnár Tamás 
emlős-diagnosztikai szakértővel

46. Phylaxia Labor - Vemhesség
vizsgálatok végzése vérből!

49. Köszönet az új könyvadományért

50. A hőstresszről: Felkészültél?

56. A VitaPrem etetésének kedvező
hatásai

62. Minden, amit a méhészeknek
adhatunk

63.
A lakosság szerepe döntő lesz a 
második hullám megelőzésében

64.
Készítményeink rendelői 
higiéniához

Tartalom
„Mit ér, ha minden kisiskolással felmondatom a leckét, hogy a Föld kerek? 
Néhány barázda elég, hogy örvendezz a hátán, még kevesebb elég, hogy 
pihenni térj a mélyén.”

Johann Wolfgang von Goethe

oethe soraiból kiviláglik a stabilitás, a biztonság és a dolgok egy-
szerűsítése iránti igény, ami a mai napig az emberi személyiség 
része – bár akkoriban is voltak jó páran, akik a vagyont tekintették 
a legfontosabb értéknek.

Szokás mostanában az „új” és a „jobb” fogalmát szinonimaként használni, 
arról azonban ne feledkezzünk meg, hogy a prototípusokban, az újonnan 
bevezetett rendszerekben mindig vannak javítandó hibák, amelyek a 
használókon csapodnak le.

A fenti gondolat apropója, hogy augusztus elsejétől állatorvosi vonalon is 
bevezetik az elektronikus vények használatát, és kötelező lesz feltüntetni 
az állattartó adatait is a recepten. Ez plusz adminisztrációt jelent, azonban 
egy jó szoftver – és itt a Doki for Vets-re gondolok – ezt a feladatot is nagyon 
meggyorsítja és leegyszerűsíti a felhasználók számára. Az új törvényi sza-
bályozás fontosabb elemeit a következő oldalakon foglaltuk össze tisztelt 
Olvasóink számára.

A Covid-19 járvány most enyhült, a vírus azonban még itt van – az AlphaVet 
továbbra is biztosítja a védekezéshez szükséges eszközöket, mert világszerte 
látunk példákat az ismételt fellángolásra, újabb járványgócok jelentkezésére.

Itt a nyár, vele együtt a szúnyogok, a legyek, és a szívférgesség – a véde-
kezést támogatjuk Moxiclear és Scalibor akciónkkal. Kitűnő spot on készít-
ményünk, a Spotinor a szarvasmarhák és juhok ektoparazitáival szemben 
nyújt védelmet 4-6 hétig.

Egyre több partnerünk veszi igénybe a Phylaxia Labor diagnosztikai szol-
gáltatásait haszonállatok számára, amelyet az ország egész területén 
biztosítunk. Szaktanácsadóink között tudhatjuk dr. Zsoldos Istvánt és dr. 
Molnár Tamást, ezúttal velük készítettünk interjút.

A tápokról sem feledkezünk meg: vállalatunk kizárólagos forgalmazója a 
csúcsminőséget és a talán legszélesebb, legkifinomultabb választékot 
biztosító Hill’s tápoknak. Ezeket kizárólag állatorvosokon keresztül forgal-
mazzuk, ezzel biztosítva, hogy valamennyi kezelt páciens pontosan a neki 
legmegfelelőbb táphoz juthasson hozzá, egyenesen az állatorvos kezéből.

Műszerválasztékunk is folyamatosan bővül a legegyszerűbbtől a csúcs-
technológiáig – ezen a területen is törekszünk az ideális ár/érték arány 
megteremtésére, ami garancia partnereink megelégedettségére.

A méheknél javában tart a hordá-
si idő, amikor a méhészeti készít-
mények egy részét tilos használni 
– ezekre az esetekre nyújtanak
megoldást az Orbán Gyula mé-
hész szakértő által kifejlesztett 
gyógyhatású készítmények – vele 
beszélgettünk a kutatásairól.

Jó olvasást, jó egészséget és 
kellemes nyaralást kívánunk!

G

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Tilly Péter 
Főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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Ennek részeként a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
a május 7-én kiadott közleményé-
ben a veszélyhelyzet idejére enge-
délyezte az állatgyógyászati készít-
mények kiváltásánál az állatorvosi 
vények elektronikus bemutatását. 
A veszélyhelyzetnek azóta vége van, 
azonban egy időközben megszüle-
tett törvénymódosításnak köszön-
hetően az elektronikus állatorvosi 
vények továbbra is velünk marad-
nak.

A Magyar Közlöny 137. számában 
jelent meg az a 2020. évi LIII. tör-
vény, mely a Magyar Állatorvosi Ka-
maráról szóló törvény mellett az 
élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényt (Éltv.) is módosítja. A 
gyógyszertárak szempontjából ez 

utóbbi jogszabálynak a változásai 
érdekesek, mert ez tartalmazza 
az állatorvosi vénnyel kapcsolatos 
módosított rendelkezéseket. Az 
alábbiakban bemutatott változások 
kicsit több, mint egy hónap múlva, 
2020. augusztus elsejétől már ha-
tályosak is.

Az elektronikus állatorvosi 
vények

Az egyik legfontosabb változás, 
hogy megváltozik az állatorvo-
si vény fogalma. Eddig ezt az ál-
latgyógyászati termékekről szóló 
128/2009. (X. 6.) FVM rendelet a 
következőképpen határozta meg:

“állatorvosi képesítéssel rendelkező 
személy által kiadott, az állatgyó-
gyászati készítmény rendelésére 
vonatkozó okirat.”

Augusztus elsejétől azonban az Éltv. 
már így fogja definiálni az állator-
vosi vényt:

“állatorvosi képesítéssel rendelkező 
személy által kiadott, állatgyógyá-
szati készítmény rendelésére vonat-
kozó, papíralapú vagy elektronikus 
vény vagy megrendelő”

Ahogy azt láthatjuk, a változás utat 
nyit az elektronikus állatorvosi vé-
nyeknek. A humángyógyászatban 
alkalmazott elektronikus vények 
rendszerének központi eleme egy 
közös felhő alapú tárhely, az Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér (EESZT). Az elektronikus állat-
orvosi vényekre vonatkozó részle-
tes szabályozás majd csak ezután 
fog megjelenni, így egyelőre még 
nem tudjuk, hogy ebben ez esetben 
lesz-e hasonló technikai megoldás 

Átalakulás előtt az állatorvosi 
vényekkel kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezések forrás: 

www.hgysz.hu

veszélyhelyzet ideje alatt számos rendkívüli intézkedést hoztak a kormányzati 
szervek annak érdekében, hogy a lakosság könnyebben tudjon alkalmazkodni 
a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez. A
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az elektronikus vények kiállítására 
és tárolására, vagy teljesen más 
megoldást alkalmaznak majd.

Változás az állatorvosi vények 
kötelező tartalmi elemeiben

Az állatorvosi vényekkel kapcsolat-
ban nem az az egyetlen változás, 
hogy hamarosan megjelenthet-
nek az elektronikus változatok is. 
Emellett módosították és törvényi 
szinten rögzítették az állatorvosi 
vények kötelező alaki kellékeinek 
egy részét is.

Az Éltv. 16. §-ának új (3) bekez-
dése alapján az állatgyógyászati 
készítmények felhasználásának 
jobb nyomonkövethetősége cél-
jából az állatorvosi vényen fel kell 
tüntetni az állatorvos, az állattartó 
és az állatorvosi vénnyel rendelke-
ző adatait.

Természetes személy esetén a 
nevet és a lakcímet, jogi személy 
esetén a nevet és a székhelyet lesz 
kötelező feltüntetni, emellett fel 
kell tüntetni mindegyik fél telefo-
nos és elektronikus elérhetőségét. 

Mindezeken felül a vényen meg 
kell adni az állatgyógyászati készít-
ményt rendelő állatorvos kamarai 
tagsági számát és FELIR azonosító 
számát is.

Természetesen ahhoz, hogy az ál-
latorvosi vény be tudja tölteni a 
funkcióját, még további adatok fel-
tüntetésére van szükség, például 
meg kell adni a rendelt gyógyszer 
nevét és mennyiségét is.

Ezeket azonban nem a törvényben, 
hanem egy rendeletben szabályoz-
zák majd. A törvényi szintű rendel-
kezésekre csak a személyes adatok 
feltüntetése miatt volt szükség, 
mert ezt írja elő az információs 
önrendelkezési jogról és az infor-
mációs szabadságról szóló törvény.

Új nyilvántartási és jelentési 
kötelezettség

További változás a törvényi előírá-
sok között, hogy nem csak több 
adatot kell feltüntetni az állatorvosi 
vényen, hanem azok nyilvántar-
tásáról és elektronikus formában 
történő jelentéséről is gondoskod-
ni kell majd. 

Szintén az állatgyógyászati készít-
mények jobb nyomonkövethetősé-
ge érdekében a külön rendeletben 
meghatározott állatgyógyászati ké-
szítményeket forgalmazó gyógy-
szertáraknak nyilvántartást kell 
majd vezetniük. Tehát kis köny-
nyebbséget jelent, hogy nem az 
összes készítmény forgalmazásá-
hoz kapcsolódó adatot kell folya-
matosan vezetni.

A nyilvántartásban a természetes 
személyek nevét és lakcímét, a jogi 
személyek nevét és székhelyét, va-
lamint ezek telefonos és elektro-
nikus elérhetőségét kell vezetni. 
Ezeken kívül további adatokat is 
fel kell majd tüntetni a nyilvántar-
tásban, ezek pontos körét rendeleti 
szinten szabályozzák majd.

A törvényben előírt nyilvántartás-
ból az állatgyógyászati készítmé-

nyeket forgalmazó gyógyszertárak-
nak a szintén külön rendeletben 
meghatározottak szerint, elektro-
nikus úton kell majd adatot szolgál-
tatniuk az élelmiszerlánc-felügyele-
ti szervnek. A beküldött adatokat a 
FELIR rendszer fogadja majd.

A FELIR a Nébih által létrehozott 
és működtetett online felület és 
adatbázis, mely bizonyos adatok 
vonatkozásában közhiteles ható-
sági nyilvántartásnak minősül. Az 
állatgyógyászati készítményeket 
forgalmazó gyógyszertáraknak re-
gisztrálniuk kell a FELIR rendszerbe, 
melynek során kapnak egy FELIR 
azonosítót. Ez a későbbi adatszol-
gáltatáshoz elengedhetetlen lesz.

Az Éltv. változásai alapján egyelőre 
azt látjuk, hogy jelentősen átalakul 
az állatgyógyászati készítmények 
forgalmazására vonatkozó szabá-
lyozás. Az elektronikus állatorvosi 
vények és az új nyilvántartási és 
jelentesi kötelezettség valószínű-
leg nagy változást jelent majd az 
érintett gyógyszertáraknak. Ahhoz 
azonban, hogy láthassuk a teljes 
képet, még meg kell ismernünk a 
hamarosan megjelenő részletsza-
bályokat is.
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Részletek és regisztráció: www.dokiforvets.hu/webinar

 Bejegyzések oda-vissza 
szinkronnal működnek!

Korlátlan számú szolgáltatás

Korlátlan számú alkalmazott

Beágyazás és megosztás

Automatikus e-mailek és SMS-ek

Naptárkezelés

Egyéni szolgáltatás-beállítások

Foglalások kezelése

Mobil, tablet támogatás

Testreszabás

Online 
Időpontfoglaló 
Modul

Már elérhető!

A Doki helyetted teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségedet a NAV felé
A Dokival a számlázásod megfelel a NAV elvárásainak
A Dokival a bevezetés egyszerű és gyors lesz
A számlák online feladása gyors, egyszerű és fáradtságmentes!

A Doki számlázó modulja a NAV által elfogadva!

DOKIFORVETS 
LEGÚJABB 
FEJLESZTÉSEI

LIVE 
WEBINÁR

JÚLIUS

28.
Részletek és regisztráció: www.dokiforvets.hu/webinar

https://www.dokiforvets.hu/webinar/
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Széles spektrumú 
antivirális készítmény, a 
vírussal fertőzött sejtek 
elpusztításával gátolja a 
vírusok szaporodását.

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

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

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre.

Moxiclear termékcsalád

Clinacin LidoBel 20 mg/ml

Viroplazin kapszula
Parazitaellenes készítmények

antibiotikumokfájdalomcsill aPítók

antivirális készítmények 

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

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

anyagforgalomra ható szerek

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

vakcinák

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

vakcinák

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bep1-lidobel-20-mg-ml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/chanel2-clinacin-25mgml-belsoleges-oldat-22ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biocpuppy-biocan-novel-puppy-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov24-biofel-pch-vakcina-1-adag
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L-SPEC

LOXICOM

LIDOBEL

ALZANE

KETANEST

CLINACIN

ISOFLUTEK

CARPROFELICAN

DORBENE VET

NARKAMON

LINSPEC

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

Kutyák mozgásszervi megbete-
gedéseinek heveny és krónikus 
fájdalommal, gyulladással járó 
tüneteinek csillapítására. Macskák 
ivartalanítást és kisebb lágyszöveti 
posztoperatív fájdalmainak csök-
kentésére.

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre.

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

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

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

Általános anesztézia bevezeté-
sére és fenntartására.

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

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

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

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

50/100 mg/ml oldatos injekció

50/100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

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

5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak 
és macskáknak

5 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára

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

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

50 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára

1000 mg/g folyadék inhalációs gőz 
képzéséhez A.U.V.

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

100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

Anesztetikumok és 
gyulladáscsökkentok 
  a sikeres kezeléshez

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/chls1-linspec-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/vmd8-l-spec-50100-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/chanel2-clinacin-25mgml-belsoleges-oldat-22ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bep1-lidobel-20-mg-ml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/dopcar-carprofelican-50-mgml-injekcio-20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/loxicom8-loxicom-5-mg-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/alzane-alzane-5-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/dorbene-dorbene-1-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela100-ketanest-100-mgml-injekcio-25-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml


  8FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

Vásároljon 
Moxiclear + Scalibor + Uranotest 

(Dirofilaria) termékeket 
bármilyen összetételben,

SZÍVFÉRGESSÉG 
CSOMAGAKCIÓ!

min. nettó 300 000 Ft 
értékben,

min. nettó 200 000 Ft 
értékben,

és 20% 
kedvezményt  

biztosítunk!

nagy csomagban:kicsi csomagban:

és 10% 
kedvezményt  

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

https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
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NE ADJON ESÉLYT A DIROFILÁRIÁNAK! KEDVEZŐ ÁRÚ, SZÍV ÉS BŐRFÉREG 
ELLENI, MOXIDECTIN ÉS IMIDAKLOPRID TARTALMÚ SPOT ON
Külső és belső paraziták elleni rácsepegtető oldat 
kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek. 

Moxiclear

20+4
100+24

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.dokiforvets.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
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Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Uranoteszt®

Uranotest®

Uranotest® Innovation and reliability in the 
service of veterinarians

Uranotest Dirofilaria a nőstény és a hím szívféreg kimutatására, kutyán és macskán is. 
5x és 10x kiszerelésben

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

Az érzékenység és specifikusság hasonló a laboratóriumi eljárásokhoz.

Hosszú lejárati idők (18 és 24 hónap között).

Diagnosztikai megbízhatóság karnyújtásnyira a klinikai állatorvosoktól, anélkül, 
hogy összetett eljárásokba vagy készülékekbe fektetnének.

Az állatorvosi klinikai igények teljes tartománya

Kombinált tesztek
 Dirofilaria immitis | 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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest&skat=372
tel.:06304725703
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Szúnyogok, lepkeszúnyogok 
és kullancsok ellen 

akár fél éves védettség 
kutyák részére!

10+2
AKCIÓ!

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=scalibor&skat=372
https://www.dokiforvets.hu/
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Vevőszolgálat:  Tel.: +36-22/534-500 | e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

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

Vásároljon akciónk 
keretében:

Vásároljon akciónk 
keretében:

Vásároljon akciónk 
keretében:

• 30 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát

• 30 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát és

• 3 darab 
FFP2 szájmaszkot

• 50 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát és

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

és ajándékba adunk:

és ajándékba adunk: és ajándékba adunk:

CSOMAG- 
AJÁNLATAINKKAL

JÓ AKCIÓ

2. csomagajánlat 3. csomagajánlat

VESZETTÜL

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db 
fecskendőt!

• 2 db  
FFP2 szájmaszkot!

• 20 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 500 db 
Kruuse tűt,

• 50 db 
fecskendőt!

• 5 db  
FFP2 szájmaszkot!

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db fecskendőt!

1. csomagajánlat

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

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

Külső hallójáratgyulladás 
kezelésére

Hatóanyag – 1 ml tartalmaz: Marbofloxacin: 2,041 mg Gentamicin-szulfát 2,044 mg Ketokonazol 4, 081 mg Prednizolon 1, 850 mg Gyógyszerforma: oldatos fülcsepp Célállat faj: kutya. 
Terápiás javallat: kutyák Staphylococcus pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa és ketokonazolra érzékeny Malassezia pachydermatis okozta heveny külső hallójárat-gyulladásának 
(otitis externa) kezelésére. Adagolás: öt cseppet (0,1 ml) kell naponta kétszer a hallójáratba csepegtetni, 14 napon keresztül. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. 
Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre Csomagolás: 10 ml cseppentős műanyag flakonban.

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
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ALPHADERM PLUS
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A kutyák bőrgyulladásának 
hatékony gyógyszere

Hatóanyag: (1 ml spray tartalmaz) Marbofloxacin 1,025 mg Ketokonazol 2,041 mg Prednizolon 0,926 mg Gyógyszerforma: külsőleges oldatos spray Célállat faj: kutya Javallat: Kutyák akut 
bőrgyulladásának kezelésére, amennyiben a marbofloxacinra érzékeny Pseudomonas aeruginosa vagy Staphylococcus pseudointermedius és a ketokonazolra érzékeny Malassezia pachydermatis 
által okozott kevert fertőzés bizonyított Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. Használat előtt felrázandó. A készítmény ajánlott adagolása kutyáknál az adagolófej kétszeri pumpálása (két 
pumpálás egyenértékű kb. 0,2 ml-rel) naponta kétszer, 14 napon keresztül. A spray-vel 5 cm x 5 cm-es bőrfelület körülbelül 10 cm-es távolságból, 10 x 10 cm-es terület körülbelül 30 cm-es távolságról 
kezelendő. A termék alkalmazása előtt a szőrt vagy a szennyeződést a kezelt felületről el kell távolítani Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre. Kiszerelés: 100 ml, 30 ml pumpás műanyag flakonban.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm&skat=372
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VIROPLAZIN
25MG / 50MG / 100MG KAPSZULA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

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

NOROFLE
600+100 mg

`̀ÍZÜLETVÉDO 
FÁJDALOM- 
CSÖKKENTO 
RÁGÓTABLETTA

`̀

  25 mg, 50 mg és 100 mg hatáserősségben 

3+1
AKCIÓ!

VITALITÁS  
A TERMÉSZET 
EREJÉVEL

®
termékcsalád

www.biogenicpet.hu

állatorvosok által fejlesztve

A termékre kattintva         megrendelheted

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

minera

prémium minőségű 
kender kivonatból

cseppek kutyáknak, macskáknak

CBD CBD 

Az életerő
cseppekben

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

Javítja az állat kondícióját, 
ellenállóbbá teszi a 
betegségekkel 
szemben.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesek/cbd0619-arthrocol-10-ml-5-os-bio-cbd-olaj
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=MINERA%20CSEPP&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/minerak-minera-csepp-kutyanak-30-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/mine3-minera-csepp-macskanak-30-ml
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Átütő erő és nagyfokú védelem 
társállat rendelők számára, 
Ha valami újdonságot keres.

Biocan
N O V E L

R

a 2020-as évre kérje egyedi, szerződéses 

A JÖVŐ VAKCINÁI!

HOGYAN RENDELHETED MEG?

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.

GYÓGYSZEREK KÓROKOZÓK

Biocan Novel 
Puppy Parvo, szopornyica

Biocan Novel 
DHPPiL4

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira

Biocan R Veszettség

Biocan Novel 
DHPPilL4R

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira, 

veszettség

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

nyelőcső-, bélférgek)

Noroverm Trio 
tabletta

Emésztőszervi fonál- 
és galandférgek

Scalibor nyakörv Kullancs, szúnyog, lepkeszúnyog

Mikrochip Állatjelölő transzponder

AZ EGYES KEZELÉSE 
ÜTEMEZÉSÉHEZ 

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT 
NYÚJT SEGÍTSÉGET, 

A KIS KUTYA EGYÉVES 
KORÁIG:*

7-8.
hét

10-11.
hét

12.
hét

14.
hét

5.
hó

6.
hó

7.
hó

8.
hó

9.
hó

10.
hó

11.
hó

12.
hó

16.
hét

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

HOGYAN RENDELHETED MEG?

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.

GYÓGYSZEREK KÓROKOZÓK

Biocan Novel 
Puppy Parvo, szopornyica

Biocan Novel 
DHPPiL4

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira

Biocan R Veszettség

Biocan Novel 
DHPPilL4R

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira, 

veszettség

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

nyelőcső-, bélférgek)

Noroverm Trio 
tabletta

Emésztőszervi fonál- 
és galandférgek

Scalibor nyakörv Kullancs, szúnyog, lepkeszúnyog

Mikrochip Állatjelölő transzponder

AZ EGYES KEZELÉSEK 
ÜTEMEZÉSÉHEZ 

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT 
NYÚJT SEGÍTSÉGET, 

A KIS KUTYA EGYÉVES 
KORÁIG:*

7-8.
hét

10-11.
hét

12.
hét

14.
hét

5.
hó

6.
hó

7.
hó

8.
hó

9.
hó

10.
hó

11.
hó

12.
hó

16.
hét

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

keztünk meg, hogy vissza is jöjjenek ugyanabba
a rendelőbe a gazdik, és innentől kezdve az
elkötelezett páciensek közé tartozzanak, ezért
egy ingyenes ajándékdobozt adunk minden
kiskutyához, minden megrendelt csomag mellé.
Az esztétikus ajándékdobozban megtalálható a
tápot tartalmazó mintacsomag, rágókötél, tisz-
tasági csomag és a kölyökprogramhoz valamint a
takarmányozáshoz kapcsolódó oktatási anyagok.

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

MINDEN, AMIRE 
AZ ELSŐ OLTÁSTÓL 
EGYÉVES KORIG 
SZÜKSÉG VAN

AJÁNDÉK- 
CSOMAG 
GAZDIKNAK

ajánlatunkat kereskedelmi képviselőjétől!

Biocan R: Veszettség elleni alap immunizálásra. 10 adagos kedvező ár/érték.

Biocan Novel DHPPi/L4R: A „nagy kombi” vakcina, mely NÉGY Leptospira törzs ellen is véd!

Biocan Novel DHPPi/L4: Kombinált emlékeztető oltás, melyben NÉGY Leptospira törzs is helyet kapott. 
Ideális választás az emlékeztető oltásokra.

Biocan Novel Puppy: Új törzsek, fokozott immunitás kezdő oltásként

Biocan C: Biocan coronát a kutya coronára! Hiánypótló termék kutyák coronavírus fertőzése ellen.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.vetadvisor.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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10%
árkedvezmény 
MINDEN VE 
TERMÉKRE

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

Csak állatorvosoknak!

TERMÉKBEVEZETŐ 
AKCIÓ

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

20%
árkedvezmény 
5 FÉLE VE TERMÉK 
egyszerre történő vásárlásakor

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

15% 
KEDVEZMÉNY

 Gi Biome, w/D, r/D, m/D, Metabolic, MetaMini, 
Meta+Mobility, Meta+Urinary. tápokra*

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

*Az akció az összes  Gi Biome, w/D, r/D, m/D, Metabolic, MetaMini, Meta+Mobility, Meta+Urinary  gyógytápra vonatkozik

https://www.dokiforvets.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20prescription%20diet&skat=372
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4+1 
JÚLIUSI AKCIÓ 

a SCIENCE PLAN termékekre*

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.dokiforvets.hu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20science%20plan&skat=372
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www.facebook.com/happyandfit.alwayshappy www. happyandfit.eu

Í Z L E TES  HÚSOKKAL
ÁLLATI EREDETŰ FEHÉRJE 
ELSŐ HELYEN!

EGYEDI IGÉNYEKRE SZABOTT TÁPSOR: ÉRZÉKENY 
EMÉSZTÉSŰ, CSIRKEHÚSRA ALLERGIÁS KUTYÁKNAK, NAGYTESTŰ 
KÖLYÖKKUTYÁKNAK, AKTÍV KUTYÁKNAK, MUNKAKUTYÁKNAK

SPECIAL HERB MIX: 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL NÉMET MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON

Balance   24/10
12 687 Ft  634 Ft/kg

Power   26/16
12 687 Ft  634 Ft/kg

Energy Plus   30/20
14 986 Ft  749 Ft/kg

Hűtőmatrac mérete: 50x40 cm *A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. 
Minimum 3 db 20 kg-os Happy&Fit Professional táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban a 3 db hűtőmatracot ajándékba 
adni. Az ajánlat csomagajánlatnak minősül, azaz 1 csomag 3 db 20 kg-os Happy&Fit Professional tápot tartalmaz és 3 db ajándék hűtőmatracot, 
2 csomag 6 db 20 kg-os Happy&Fit Professional tápot tartalmaz és 6 db ajándék hűtőmatracot, és így tovább… A hűtőmatracból LIMITÁLT 
készlet áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze. 

Welpen XL  24,5/12,5
14 224 Ft  711 Ft/kg

A TELJESÍTMÉNY F É M J E L E Z V E

Vásároljon minimum 3 db

 Happy&Fit Professional

20 kg-os tápot és

AJÁNDÉKBA ADUNK 3 DB 

HŰSÍTŐ, PRAKTIKUS, 

KÖNNYEN KEZELHETŐ 

HŰTŐMATRACOT!*

Ajándék!

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
WELPEN XL 

20 KG
4 hetes kortól ajánljuk nagy-
testű kölyökkutyáknak. Ízle-
tes, friss baromfihússal, rizs-
zsel, cukorrépapéppel, hallal, 
halolajjal, kagylóval, alma-
törköllyel, gyógynövényekkel. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
BALANCE 

20 KG  
Felnőtt, érzékeny emésztésű 
vagy válogatós kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes baromfihús-
sal, kölessel, rizzsel, cukor-
répával, jukkával, almatör-
köllyel, gyógynövényekkel. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
POWER 

20 KG 
Felnőtt, aktív kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes baromfi, 
sertés és marhahússal, állati 
eredetű zsírokkal, rizzsel és 

lenmaggal. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL

ENERGY PLUS 
20 KG

Felnőtt, munkakutyáknak 
ajánljuk, magas fehérje és 
zsírtartalommal a maximá-
lis erő és lendület fenntar-
tásához. Lenmaggal, répa-

péppel, halolajjal.

4

https://www.happyandfit.eu/
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26fit%20%20professional%2020kg&skat=372
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Í Z L E TES  HÚSOKKAL
ÁLLATI EREDETŰ FEHÉRJE 
ELSŐ HELYEN!

EGYEDI IGÉNYEKRE SZABOTT TÁPSOR: ÉRZÉKENY 
EMÉSZTÉSŰ, CSIRKEHÚSRA ALLERGIÁS KUTYÁKNAK, NAGYTESTŰ 
KÖLYÖKKUTYÁKNAK, AKTÍV KUTYÁKNAK, MUNKAKUTYÁKNAK

SPECIAL HERB MIX: 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL NÉMET MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON

Balance   24/10
12 687 Ft  634 Ft/kg

Power   26/16
12 687 Ft  634 Ft/kg

Energy Plus   30/20
14 986 Ft  749 Ft/kg

Hűtőmatrac mérete: 50x40 cm *A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. 
Minimum 3 db 20 kg-os Happy&Fit Professional táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban a 3 db hűtőmatracot ajándékba 
adni. Az ajánlat csomagajánlatnak minősül, azaz 1 csomag 3 db 20 kg-os Happy&Fit Professional tápot tartalmaz és 3 db ajándék hűtőmatracot, 
2 csomag 6 db 20 kg-os Happy&Fit Professional tápot tartalmaz és 6 db ajándék hűtőmatracot, és így tovább… A hűtőmatracból LIMITÁLT 
készlet áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze. 

Welpen XL  24,5/12,5
14 224 Ft  711 Ft/kg

A TELJESÍTMÉNY F É M J E L E Z V E

Vásároljon minimum 3 db

 Happy&Fit Professional

20 kg-os tápot és

AJÁNDÉKBA ADUNK 3 DB 

HŰSÍTŐ, PRAKTIKUS, 

KÖNNYEN KEZELHETŐ 

HŰTŐMATRACOT!*

Ajándék!

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
WELPEN XL 

20 KG
4 hetes kortól ajánljuk nagy-
testű kölyökkutyáknak. Ízle-
tes, friss baromfihússal, rizs-
zsel, cukorrépapéppel, hallal, 
halolajjal, kagylóval, alma-
törköllyel, gyógynövényekkel. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
BALANCE 

20 KG  
Felnőtt, érzékeny emésztésű 
vagy válogatós kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes baromfihús-
sal, kölessel, rizzsel, cukor-
répával, jukkával, almatör-
köllyel, gyógynövényekkel. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL 
POWER 

20 KG 
Felnőtt, aktív kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes baromfi, 
sertés és marhahússal, állati 
eredetű zsírokkal, rizzsel és 

lenmaggal. 

HAPPY&FIT 
PROFESSIONAL

ENERGY PLUS 
20 KG

Felnőtt, munkakutyáknak 
ajánljuk, magas fehérje és 
zsírtartalommal a maximá-
lis erő és lendület fenntar-
tásához. Lenmaggal, répa-

péppel, halolajjal.

5

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=pvt&skat=372
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Ez a transzponder  lehetővé teszi a különböző 
állatfajok, úgy mint nagy társállatok, lovak és 
állatkerti állatok tartós és egyedi azonosítását.

Valamennyi fecskendő előretöltött formában 
tartalmaz egy kisméretű üveg transzpondert, 
amely egyedi és megváltoztathatatlan kódot 
tartalmaz. 

Előnyök
• Jó minőségű, költséghatékony 

megoldás

• Állatorvosokkal közösen kifej-
lesztett dizájn

• Jól halható kattanó hang erő-
síti meg a sikeres behelyezést

Nagy méretű dugattyú az egy-
szerű, erőlködés nélküli alkalma-
záshoz.

Széles szárnyak a jobb stabilitá-
sért és kényelemért.

Csavarmenetes kupak a biztonsá-
gos hulladékkezelés és kevesebb 
szemét érdekében.

Keskeny csőfurat és éles, rozsda-
mentes acél tű az implantációhoz 
szükséges nyomás minimalizálá-
sára.

Technikai adatok
Transzponder

A ház anyaga Szövetbarát üveg

Méretek (átmérő/hossz) 2.12 ± 0.05 mm x 13.3 ± 0.4 mm 

Súly kb. 0,114 g

Üzemi hőmérséklet  -25°C-+70°C

Tárolási hőmérséklet -40°C-+90°C

Védelem  IP 68

Kód típus  15 számjegy, FDX-B típus, ISO 11784 szabvány

Üzemi frekvencia  134,2 Hz

Memória kapacitás  512 bit; 64 bit az ISO 11784 szabvány igénye

Bizonyítvány    Megfelel az ISO 11784 szabványnak

Tű  

Csatlakozás:    Luer

Méretek    Hossz: 25 mm (injektálható hossz)

Átmérő: 2,6 mm, furat 2,3 mm

Szín   Áttetsző

Fecskendő

Méretek 144 x 49 x 12 mm 

Súly   7,45 g

Test színe áttetsző, a dugattyú szürke

Sterilizálás    Ózon

Matrica  7 matrica a kódszámokkal

Csomagolás

Bliszter    213 x 97 mm

Csomag    10 fecskendő/doboz

Doboz mérete 225 x 90 x 105 mm

– ÚJ – 
Egyszer használatos 
TRANSZPONDER

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

tel.:06304725703
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T ökéletes vizsgálati módszer nincs. Ez az oka annak, hogy a módszereket validálni kell, 
teljesítményüket fel kell mérni, amennyiben megfelelő minőségű és ellenőrizhető 
eredményeket szeretnénk. Felesleges arra várni, hogy lesz valamilyen módszer 

valamikor, ami a minket leginkább foglalkoztató kérdésre tökéletes választ ad.

A gyártónak/forgalmazónak alapvető kérdés, hogy 
akiknek el akarja adni az ilyen vizsgálati technikát, 
módszert, vizsgálatot, az elhiszi-e, hogy ez az a mód-
szer, amely szinte „tökéletes” biztonsággal tudja meg-
válaszolni a felhasználókat leginkább foglalkoztató 
kérdéseket.

Ha a módszer megfelelő minőségű validálási vizs-
gálattal és jelentéssel rendelkezik - feltételezve, hogy 
az megbízható adatokat tartalmaz - akkor az ahhoz 
értő szakember láthatja a módszer teljesítményét. Ha 
ilyen jelentés nincsen, akkor marad a hit.

Persze a hit úgy is jelentkezhet, hogy minden negatív 
és pozitív tulajdonságáról beszámol a gyártó, de aki 
a vásárlást kezdeményezi, nem olyan szakember, aki 
értékelni is tudja a megadott szakmai információkat, 
vagy egyszerűen csak hinni akar abban, hogy az a 
módszer, amely az adott célra már engedéllyel is 
rendelkezik, olcsó, és beszerezhető is, az biztosan jó.

Nincsen olyan arany standard, amely biztosan meg 
tudja mondani, hogy melyik módszer jó, melyik 
nem. Az egyik módszer ebben jó, a másik meg abban. 
És – mondjuk ki – vannak módszerek, amelyek szinte 
minden tulajdonságban alulteljesítenek, és vannak 
olyanok is, amelyek majdnem mindenben jobbak 
másoknál. Ez általában akkor fordul elő, ha a gyártó 
olyan technológiával szerelte fel a gyorstesztjét, amely 
forradalmian új a korábbi módszerekhez képest.

Ez azonban nagyon ritka. A gyors módszerek túlnyo-
mó része immunbiológia alapú, vagyis az antigén és 

az ellenanyag kapcsolódására épül – mindegy, hogy 
az antigént, vagy az ellenanyagot mutatjuk-e ki az 
adott módszerrel.

A teljesen egyszerű, bárki által kivitelezhető ún. 
foolproof („hülyebiztos”) módszerek nagyon kere-
settek a gyorstesztek között. Csak ráteszem a min-
tát, és már meg is mondja, hogy kinek van igaza. De 
ezeknek a módszereknek a megbízhatósága a legtöbb 
esetben – a fentiek alapján - nagyon hozzávetőleges 
a laboratóriumi körülmények között elvégzendő, bo-
nyolultabb vizsgálatokhoz képest.

A megbízhatóbb vizsgálatok gyakran drágábbak, 
speciális végrehajtási körülményeket igényelnek (labo-
ratóriumot), hosszabb ideig tartanak és ezek a tények 
sajnos nehezen fogadhatók el az őrületes tempót 
diktáló világnak. Hiába szeretnénk hinni, hogy ez nem 
így van, ettől még ez a valóság.

Persze a gyors módszereknek is megvan a létjogo-
sultságuk a megbízhatóságuk hozzávetőlegessége 
mellett. Ez a célterület pedig a szűrés (screening met-
hod). Mert a gyors módszer egyszerűen kivitelezhető, 
sok végezhető el belőle és általában olcsóbban, mint 
a laboratóriumi körülményeket igénylő, lényegesen 
bonyolultabb, általában drágább, de jóval megbízha-
tóbb döntő (confirmation method) módszer esetében.

A szűrésre használt módszernek egy dologban viszont 
nagyon jónak kell lennie. Ez pedig a negatív predikti-
vitás (NPÉ), amelynek közel 100%-nak kell kell lennie a 
gyors módszerek esetében. Ha ez nem így van, akkor 

Gondolatok 
a „gyors” 
vizsgáló- 
módszerekről
Írta: Dr. Gyetvai Béla
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az a gyors módszer szűrésre nem használható.

A negatív prediktivitás értéke azt mutatja meg, hogy 

a negatív teszt eredmények hány százaléka negatív, 

vagyis előfordulhat-e fals negatív eredmény, amikor 

a pozitív mintát negatívnak mutatja?

A pozitív prediktivitás lehet alacsonyabb, mert abból 

kevesebb probléma származik a gyakorlatban, ha fals 

pozitív eredményeket is kapunk egy gyorsteszttel. 

Ennek magyarázata egyszerű: a pozitív eredményeket 
egy további „döntő” módszerrel ellenőrizzük, így a fals 
pozitív esetek kiszűrhetők.

Viszont ha a szűrő módszer fals negatív eredmény 
mutat, az beláthatatlan következményekkel járhat, 
mivel elhisszük, hogy az ilyen ember, vagy állat va-
lóban negatív egy adott betegség szempontjából és 
ellenőrző vizsgálat nem is történik ennek a negativi-
tásnak az ellenőrzésre.

VP (valódi pozitív vizsgálati eredmények száma) FP (fals, vagy álpozitív vizsgálati eredmények száma)

FN (fals, vagy álnegatív vizsgálati eredmények száma) VN (valódi negatív vizsgálati eredmények száma)

Érzékenység (%)               x 100
VP+FN
   VP     

Specificitás (%)               x 100
VN+FP
   VN     

Pozitív prediktív érték - PPÉ (%)               x 100VP+FP
   VP     

Negatív prediktív érték - NPÉ (%)               x 100
VN+FN
   VN     

Egy példával illusztrálva, ha valakinek a rákszűrése fals negatívnak bizonyul, akkor a következő szűrő-
vizsgálatig abban a hiszemben él, hogy nem beteg – és esetleg csak évekkel később szembesül a beteg-
ségével, amikor már sokkal rosszabbak a kilátásai. Ez nem engedhető meg.
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IDEXX SNAP TESZT ÓRIÁS 
KÉSZLETKISÖPRÉS!

Cikknév Ajánlott ár 
(nettó)

Készlet 
(db)

IDEXX SNAP 4Dx teszt 5 db 16 413 Ft 28
IDEXX SNAP Heartworm15 teszt SNAP 15 db 31 062 Ft 6
IDEXX SNAP 4Dx teszt 30 db 72 954 Ft 23
IDEXX SNAP Heartworm30 teszt SNAP 30 db 51 924 Ft 38
IDEXX SNAP Heartworm5 teszt SNAP 5 db 10 998 Ft 24
IDEXX SNAP 4Dx teszt 15 db 41 613 Ft 4

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

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

Innovatív gondoskodás, ami kéznél van

CEE73

NETTÓ 

500 000 FT 

BEFIZETÉSÉVEL 

ELVIHETŐ!

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

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

KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ 
RÖNTGENES 
ESZKÖZÖK 
TELJES 
PALETTÁJA
MAGAS SZÍNVONALÚ 
NÉMET SZERVIZ ÉS SUPPORT, 
DÉL-KOREAI GYÁRTÁS

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

MÁR 8 200 000 FT + ÁFA-tól 

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

+
MÁR 9 400 000 FT + ÁFA-tól 

többféle finanszírozással, komplett segítségnyújtás 
az engedélyezésben.

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

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

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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A Samsung fejlett képalkotó technológiájának 
köszönhetően elképesztően tiszta kép segítségével 
nagyobb biztonsággal hozhat klinikai döntéseket.

  

RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

Világszínvonalú ultrahang 
már 5 500 000 Ft + Áfa-tól 
a hosszú távú értékmegőrzésért

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

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

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

• Egyedülálló képminőség

• Innovatív, piacvezető  képjavító megoldások

• Hatalmas, folyamatosan bővülő 
vizsgálófej választék

• Magyar  szerviz és support

• Humán területen piacvezető, 
több mint 1000 eladott készülék  itthon

• Legjobb ár/érték arány

• Kimagasló megbízhatóság és tartósság,

• Csak eredeti Samsung alkatrészek.

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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Többféle finanszírozási lehetőség.

Rugalmas, kamatmentes, vagy alacsony 
kamatozású megoldások, teljes körű, gyors 
ügyintézéssel az igényekre szabva, 
a legkényelmesebb megoldások érdekében!

Fejlessze 
velünk praxisát!

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

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

tel.:06301746908
https://www.vettech.hu/
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beteg adatai:  
9 hónapos leopárd gekkó 
(Eublepharis macularius).

Kórelőzmény: 

A tulajdonos a hüllőt 3 hete vá-
sárolta egy állatkereskedésben, 
majd rá egy hétre az állat egyre 
kevesebbet evett és kezdett sová-
nyodni (1. kép).  Azóta az állapota 
folyamatosan rosszabbodik, az 
utóbbi pár napban már hasmenés 
is jelentkezett.

Fizikális vizsgálat: 

A fizikális vizsgálat során a mind-
össze 4 g súlyú gekkó láthatólag 
lesoványodott, amit jól mutatott 
az elvékonyodott faroktő. 

A végbélnyílás híg bélsárral szeny-
nyeződött, amiből sikerült hasz-
nálható bélsárkeneteket készíteni. 

Az egyik kenetet Wright-Giemsa 

szerint, a másikat Kinyoun-féle 

hideg saválló festéssel festettük 

meg (a festék karbolfukszint, egy 

színtelenítő oldatot és brilliantz-

öldet tartalmaz, TB Stain Kit K 1).

A festés lényege, hogy a saválló 

sejtfallal rendelkező organizmu-

sok savas kezelésre sem adják le 

a karbolfukszin festéket, így a pi-

ros színük megmarad, míg a nem 

saválló lények zöldre festődnek.  

Rakjuk össze a mozaikot! 
Laboratóriumi esetismertetés
Írta: Dr. Szaniszló Ferenc

Értékelés:  
A 2. képen a Wright-Giemsa szerint festett 
bélsárkenet mikroszkópos képe látható. Itt 
számos kerek, halványkék színű, extracellu-
láris organizmus tűnik fel, melyek átmérője 
4-6 um körüli. A 3. képen a saválló festés már 
pontosítja a gyanút, miszerint e kerek kép-
letek savállóak (tehát pirosak), ami egyér-
telműen a Cryptosporidiumok jellemzője. 

Összefoglalás: 

A cryptosporidiosis a gekkókban viszonylag ritka betegség, de mivel a kórokozó fertőzött bélsárral kontaktusba 
került élelemmel és vízzel terjed, ezért a fertőzés tenyészetekben, az állatok tömeges tartásánál, sűrű állatmoz-
gásnál előfordulhat. Nem elhanyagolható szempont, hogy a fertőzött állat vékonybeléből származó oocysták az 
embert is megfertőzhetik, azaz zoonózis!

A betegség gyógyítására más állatokban a ronidazol nevű szer vált be leginkább, de gekkók esetében ez gyógy-
szer nem alkalmazható. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre olyan szer, ami parazitamentessé tenné a 
kishüllőket. Egyedül a paromomycin nevű antibiotikum tudja csökkenteni a protozoa szaporodását, de men-
tességet nem hoz létre.  Az élethosszig tartó kezelés meglehetősen nehézkes és drága pláne, hogy a zoonózis 
veszélye végig megmarad. 

A tulajdonos az elmondottak alapján az állat elaltatása mellett döntött. 

A
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Természetes hatóanyagokat tartalmazó étrendkiegészítők.                                                                        Kiszerelés: 100 tabletta/doboz

ÁCS-VET

ÚJ TABLET TÁK
ÁLLATORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTETT 

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

szívizom és 
szívműködés  
támogató

CARDIONORM
húgykövesség 
megelőzésére

URONORM

súlycsökkentő 
elhízott 
macskáknak

FELISLIM

immunrendszer 
stimuláló

INMUNORM
természetes  
láz-fájdalom-  
és gyulladás-
csökkentő

FLUCOX

a vitamin, ami 
hormon

100 NE 
D3-vitamin
/tabletta

D-VITAMIN

antioxidáns
100 NE 
-tokoferol 
acetát/tabletta

E-VITAMIN

nyugtató,  
szorongás- és 
feszültségoldó

macskagyökér – és  
citromfű kivonattal

KALM

TavVetA4_2020616.indd   1 2020. 06. 25.   22:37:14
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Advocate® –
Széleskörű védekezés külső és belső élősködők ellen

kényelmesen alkalmazható spot on formájában

Szívféreg

Capillaria 
boehmi

Thelazia
callipaeda

Dirofi laria 
repens

Capillaria 
aerophila

Aelurostrongylus 
abstrusus

Használd a gyógyszert felelősen

Advocate® 40 mg+10 mg rácsepegtető oldat mini kutyáknak 0,4 ml/pipetta, Advocate® 100 mg+25 mg 
rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak 1,0 ml/ pipetta, Advocate® 250 mg+62,5 mg rácsepegtető oldat 
közepes testű kutyáknak 2,5 ml/pipetta, Advocate® 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat nagytestű 
kutyáknak 4,0 ml/pipetta. Hatóanyagok: 100 mg/ml imidakloprid és 25 mg/ml moxidektin.

Javallatok: Külső és belső parazitákkal fertőzött, illetve fertőzés kockázatának kitett kutyák részére. 
Bolhásság kezelésére és megelőzésére. Szőrtetvesség, fülrühösség, sarcoptes-rühösség, demodikózis, 
Eucoleus boehmi, Thelazia callipaeda, a gyomor-bélcsatorna fonálférgessége, Angiostrongylus vasoum és 
Crenosoma vulpis fertőzöttség kezelésére. Szívférgesség, angiostrongylosis és spirocerkózis 
megelőzésére. Cirkuláló mikrofiláriák elleni kezelésre és számuk csökkentésére. Bőr dirofilariózis 
kezelésére és megelőzésére. Használható a bolhaallergiás dermatitisz (FAD) kezelési stratégiájának 
részeként. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 7 hetesnél fiatalabb kutyakölykökön.

Ne alkalmazza a 4-es osztályba sorolt szívféreg kockázat esetén, mert erre a csoportra a termék 
biztonságos használata nem igazolt. Nem alkalmazható kanárik kezelésére. Adagolás: Külsőleges 
alkalmazásra. A kutya testtömegének megfelelő Advocate® készítményt kell alkalmazni. A kezelés 
gyakoriságát az egyedi állatorvosi diagnózis és a helyi epidemiológiai helyzet határozza meg.

Alkalmazás előtt, illetve további információért olvasd el a használati utasítást. Tk.sz.:
Advocate® 40 mg+10 mg rácsepegtető oldat mini kutyáknak: EU/2/03/039/005-012,
Advocate® 100 mg+25 mg rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak: EU/2/03/039/015-018,
Advocate® 250 mg+62,5 mg rácsepegtető oldat közepes testű kutyáknak: EU/2/03/039/023-030, 
Advocate® 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat nagytestű kutyáknak: EU/2/03/039/039-054.

Advocate® 40 mg+4 mg rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és görényeknek 0,4 ml/pipetta, 
Advocate® 80 mg+8 mg rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak 0,8 ml/ pipet ta.
Hatóanyagok: 100 mg/ml imidakloprid és 10 mg/ml moxidektin.

Javallatok: Külső és belső parazitákkal fertőzött, illetve fertőzés kockázatának kitett macskák és görények 
részére. Bolhásság kezelésére és megelőzésére, szívférgesség megelőzésére macskák és görények 
esetében. Macskáknál továbbá fülrühösség, fejrühösség, Eucoleus aerophilus által okozott tüdőférgesség, 
Aelurostrongylus abstrusus okozta tüdőférgesség kezelésére és megelőzésére, Thelazia callipaeda okozta 
szemférgesség kezelésére, a gyomor-bélcsatorna fonálférgessége kezelésére. Használható
a bolhaallergiás dermatitisz (FAD) kezelési stratégiájának részeként. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható
9 hetesnél fiatalabb macskakölykökön. Görények kezelése esetén: ne használjuk az Advocate® nagytestű 
macskáknak (0,8 ml) vagy az Advocate® kutyáknak (bármely méret) készítményeket! Nem alkalmazható 
kanárik kezelésére. Adagolás: Külsőleges alkalmazásra. A macska testtömegének megfelelő Advocate® 
készítményt kell alkalmazni. Görények kezelésére csak a megfelelő Advocate® készítmény alkalmazható.
A kezelés gyakoriságát az egyedi állatorvosi diagnózis és a helyi epidemiológiai helyzet határozza meg.

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a használati utasítást. Tk.sz.: Advocate® 40 mg+4 mg 
rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és görényeknek: EU/2/03/039/001, Advocate® 80 mg+8 mg 
rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak: EU/2/03/039/003

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@bayer.com L.
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Nem haszNálható macskák kezelésére.

permetrin, imidakloprid
rácsepegtető oldat
aktív kutyáknak

Újra kapható az Ataxxa, 
bővített kullancs indikációval! 

Ku
lla

nc
s i

nd

ikációval

AK

CIÓ

4+1 
vagy 

9+3

Krka Magyarország Kereskedelmi Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony 6. emelet;  
Tel.: (1) 355 84 90; www.krka.co.hu

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!  
Alkalmazás előtt kérjük olvassa el a készítmény használati utasítását! 
Az anyag lezárásának dátuma: 2020. június 25. - HUATAX2020/35
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Háromszoros védelem*
Bolha és kullancs elleni védelem

Tüdő- és szívférgesség megelőzése

Orsó- és kampósférgek elleni kezelés

SZÍVFÉRGESSÉG 
ELLEN IS!*

Jobb élet a TRIO-val
Együtt többre megyünk!

Bolhafertőzöttség Kullancsfertőzöttség Szívférgesség megelőzése Tüdőférgesség megelőzése Kampósférgesség Orsóférgesség

®

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

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

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

pirantel (embonát) (mg)
12,5
25
50

100
200
300

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

sarolaner (mg)
3
6

12
24
48
72

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

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

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

antiPar a zitikumok

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

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

anyagforgalomra 
ható szerek

anyagforgalomra 
ható szerek

Gyulladáscsökkentők
Meganyl 
Fájdalom, láz és gyulladás 
csökkentésére

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

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

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

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

h o r m o n k é s z í t m é n y m é h t a b e lt t a

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

CTC méhtabletta
Klórtetraciklinre érzékeny 
Trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezelésére

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

TAF 25% 
belsőleges oldat 
Házityúk (broiler 
csirke) tiamfenikolra 
érzékeny kórokozók 
okozta fertőzések 
gyógykezelésére.

altató, nyugtató szerek

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

K3 vitamin  
injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, 
vérzéses diathézisek 
májelégtelenség.

vi t a m i n o k

C T C
méhtabletta

Beérkezett!

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parooral&instock=0
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/szb2109-taf-25-belsoleges-oldat-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekhormon-keszitmenyek/vetph7-fertigest-0004-mgml-injekcio-5x20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/syva2-meganyl-50-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov40-nalgosed-10-mgml-injekcio-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/kvitamin50-k3-vitamin-injekcio-50-ml
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
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EURÓPAI ÉS 
AMERIKAI 
VÍRUSTÖRZS

KOCASÜLDŐK ÉS KOCÁK 
AKTÍV IMMUNIZÁLÁSÁRA

IMMUNITÁS A TOXINOKKAL 
SZEMBEN IS

BIOSUIS PRRS 
inact Eu+Am vakcina A.U.V.

Biosuis APP 
2, 9, 11 vakcina A.U.V.

AKTÍV VÉDELEM 
SERTÉSEKNEK

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov13-biosuis-prrs-inac-euam-vakcina-25-adag-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov12-biosuis-app-2911-vakcina-100-adag-100-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biosuis&skat=372
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Biobos IBR marker live
Egyetlen adag, 
kényelmes használat!

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

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

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos IBR marker inact 
Nem terjed tovább az állományban!

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

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

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

Ne adjon esélyt a bakteriális 
tüdőgyulladásnak!

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

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia 
szubkután,  2 hetes kortól.

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos Respi 4

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

A BVD fertőzésnek kitett 
állományok vakcinája

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

BIOBOS RESPI 3 +BVDV
szubkután, 2 hetes kortól.

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

A TELEPI HELYZETHEZ 
IGAZÍTOTT VÉDELEM 

BORJAKNAK ÉS FELNŐTT ÁLLATOKNAK

A termékre kattintva         megrendelheted

HA MENTESÍTÉS, AKKOR BIOBOS VAKCINÁK!

VIGYÁZUNK  
AZ ÁLLATAIRA!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov26-biobos-respi-4-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov27-biobos-respi-3-vakcina-25-adag-50-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/biov56-biobos-ibr-marker-inactiv-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov31-biobos-ibr-marker-elo-vakcina-5-adag-10-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
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Amproline 400mg/ml
Tojótyúkok kokcidiózisának 
kezelésére elérhető 
EGYETLEN GYÓGYSZER 
hatóanyag, 
tojásra 0 nap 
várakozás idővel!

ALBIOTIC 330mg/100mg
Intramammális szuszpenzió A.U.V.

A MASTITIS 
2 ADAGGAL 
KEZELHETŐ! 
SzéleS antibakteriáliS 
Spektrum

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/albi-albiotic-togyinfuzio-1x
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Hatóanyag: paromomicin

Kiszerelés: 1 liter

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parofor%20crypto&skat=372
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Klórtetraciklinre érzékeny mikro-
organizmusok okozta fertőzések 
gyógykezelésére

KLORINVET GRANULAR

Sertések doxiciklinre érzé-
keny actinobacillus pleurop-
neumoniae okozta tüdő- és 
mellhártyagyulladásának 
gyógykezelésére

KARIDOX

M. hyopneumonae által 
okozott enzoociás pneumónia, 
Clostridium perfringens 
okozta elhalásos bélgyulladás 
gyógykezelésére.

PW LYNCO 400 MG/G

Légzőszervi és enterális 
fertőzések kezelésére

PHARMASIN 100 MG/G

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

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

BELACOL 24% LIQUID
Borjú, sertés és házityúk 
enterális E. coli fertőzéseinek 
kezelésére, ivóvízbe vagy 
tejpótlóba keverve.

DOXYLIN
Doxiciklin borjú és sertés 
légúti fertőzéseinek 
kezelésére

TYLOGRAN
Tilozin légúti mycoplas-
ma fertőzések kezelésére, 
Clostridium perfringens 
okozta bélgyulladás kezelé-
sére

Válassza a 
jól bevált minőséget 
antibiotikum
ajánlatunkkal!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phw4-karidox-125-mg-premix-25-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/kl01-klorinvet-granular-161-mgg-gyogypremix-sertesek-es-pulykak-reszere-a-u-v-25-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv7-pharmasin-10-gyogypremix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/doph6-doxylin-ct-wsp-500-mgg-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/bel155-belacol-24-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/coli-px-coliphyl-2-4-mne-gyogypremix-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/dtyl550-tylogran-100-550-g
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vek óta forgalmazzuk az általa-
tok gyártott három legsikeresebb 
méhészeti terméket, a MÉHPATI-

KA fortét, a NONOSZ pluszt és a NAF-ot. 
Mondanál róluk néhány szót?

Az említett termékek összetétele azon 
méhészeti megfigyelésen alapszik, hogy 
a méhek képesek önmagukat gyógyítani. 
Tavasszal olyan rügyeket és virágokat ke-
resnek fel a méhlegelőkön, amelyek nem-
csak nektárt, hanem olyan, gyantaszerű 
anyagokat is tartalmaznak, amelyek se-
gítik a fertőzések elleni védekezést. Ilyen 
típusú a hatóanyagok és a vivőanyagok 
termékeinkben is megjelennek. Ezeknek 
a felhasználásával készített termékeink 
célja egyes méhbetegségek megelőzése 
és  gyógyítása. 

A fejlesztés során alapvető szempontunk 
volt, hogy a termékek kizárólag természe-
tes eredetű hatóanyagokat és vivőanyago-
kat tartalmazzanak és ne mesterségesen 
előállítottat. Ezért nem kell számolnunk 
vegyi maradványanyagokkal, melyeknek 
jelenléte veszélyeztetheti a méhészt, a 
méheket és a méhészeti termékek (méz, 
virágpor, propolisz stb.) minőségét és végül 
a fogyasztókat is. Ennek köszönhető, hogy 
– noha ez a három termék 20, 17 illetve 14 
éve éve van a piacon, eddig alig kaptunk 
negatív visszajelzést és rezisztenciára utaló 
tapasztalatok pedig egyáltalán nincsenek.

A nem kielégítő hatásról általában kiderült, 
hogy nem tartották be a használati utasítást 
a méhészek, pedig ez nagyon fontos. Ezeket 
a termékeket nagyon nehéz túladagolni, 
mert a méhek nem visznek el belőle többet, 

mint amennyire szükségük van, otthagy-
ják a fölösleget. Előfordult persze olyan 
eset, hogy a 0,5-1%-os hatóanyag tartalmú 
cukorszirup helyett a méhész töményen 
öntötte rá a koncentrátumot a méhekre és 
a százszoros adag már a tűréshatáron túl 
volt, ilyen esetben aztán volt méhelhullás 
is. Persze ez nem meglepő, hiszen százszo-
ros adagban még a konyhasó is halálos!

Hogyan fordult az érdeklődésed a méhek, 
a méhészet felé?

14 éves koromtól fogva hosszú ideig magam 
is méhészkedtem, egy zseniális méhésztől, 
dr. Deák Gábortól tanultam ezt a tudományt. 
A végzettségem egyébként biokémikus, a 
PHYLAXIÁ-ban dolgoztam közel 10 évig ve-
zető beosztásban. Ott, többek között én fej-
lesztettem ki a a FUMERRA gyógylepényt.

Az utóbbi időben fél füllel hallottam vala-
mit arról, hogy ezeket a termékeket má-
solják…

Annyi történt, hogy megjelentek a piacon 
olyan méhészeti termékek, amelyeknek a 
neve megtévesztésig hasonlít a mi véd-
jegyzett márkaneveinkre. Senkinek nem 
ajánlom, hogy az ilyen készítményeket 
megvegye, mert ezek mögött nincs meg 
az az évtizedes kedvező gyakorlati ta-
pasztalat, a területen elvégzett számos, 
pozitív eredménnyel lezárult vizsgálat, mint 
amelyeket a MÉHPATIKA forte, a NONOSZ 
plusz és a NAF termékekkel elvégeztünk.

Termékeink hatékonyságát és minősé-
gét az is alátámasztja, Franciaországban, 
Olaszországban, Görögországban, sőt, még 
Dél-Koreában is forgalmazzák őket.

É

Orbán Gyula 
okl. vegyészmérnök, 
biokémikus, 
méhész szakértő

„Alapvető szempontunk volt, hogy a termékek kizárólag természe-
tes eredetű hatóanyagokat és vivőanyagokat tartalmazzanak ” 

Interjú Orbán Gyula 
méhész szakértővel, a CHEMOR 
Kutató, Fejlesztő és Kereskedő Kft. 
ügyvezetőjével Dr. Tilly Péter
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smét jelentkezik a Mycoplasma a 

pulykaállományoknál, részben fel-

deríthető, részben felderíthetetlen 

okokból. A kórokozót ismerjük – de a te-

lepeken gyakran beleszaladnak néhány 

hibába, amelyeket én most elmondanék.

Az egyik a régi gyakorlat: - Majd fogadjuk 

a napospulyka állományt az előnevelőbe 

tiamulinra és így kivédjük a Mycoplasmát.

No, itt álljunk meg egy szóra – ilyen mó-
don már jó ideje nem használjuk az an-
tibiotikumokat – ha esetleg előfordulna, 
az helytelen, tiltott gyakorlat!

Ez természetesen igaz, nem szabad, vi-

szont a mai napig találkozni olyan telep-

vezetőkkel, akik évtizedeken keresztül 

így tettek, és a megrögzött szokásokon 

nem könnyű változtatni.

Ha kezelünk, akkor az ne megelőzés, ha-

nem gyógykezelés legyen, amelyet csak 

akkor szabad elkezdeni, ha van egy meg-

bízható eredményt nyújtó laborunk – és 

ez ma már megoldható. El kell végeztetni 

a szerológiai vizsgálatokat, és a diagnózis 

birtokában már célzottan tudunk My-

coplasmára kezelni.

A közelmúltban többfelé is hívtak szakta-

nácsadásra pulykaállományokhoz, elvé-

geztük a szűréseket a veszprémi Phylaxia 

Laborral karöltve. Megvizsgálták a mintá-

kat, és igazolták a Mycoplasma jelenlétét. 

A diagnózison kívül nagyon lényeges, 

amit az antibiotikum megválasztásakor 

figyelembe kell venni, hogy minden elő-

nevelő takarmány tartalmaz kocidioszta-
tikumot, amelyekkel bizonyos gyógysze-
rek – pl. a tiamulin – toxikus interakcióba 
lépnek, ezek nem adhatók együtt. Ezt 
sokan elfelejtik egyébként. Ez tehát a két 
legfontosabb hiba: egyrészt szabályelle-
nesen, megelőzésként adunk antibioti-
kumot, másrészt gyógyszer interakciót 
idézünk elő.

A mi rutin vizsgálatunk a következőkép-
pen zajlik: Hat hétig van előnevelőben 
a pulyka, és mielőtt átkerülne az utóne-
velőbe, elvégezzük a szerológiai szűrést 
Mycoplasmára – a veszprémi laborból 
1-2 nap alatt megkapjuk az eredményt.

Hány madarat kell ehhez megszúrni?

Általában ólanként 4-5 egyedet vizsgá-
lunk meg. A mintákat a telepet ellátó 
szakemberek veszik le, a veszprémi labor-
tól kapott mintavevő egységcsomagok 
felhasználásával. Ha levették a mintákat, 
a veszprémi Phylaxia Labor futárt küld a 
helyszínre a mintákért – ez is a szolgál-
tatás része.

Tudomásom szerint a baromfinál alap 
elvárás, hogy a betelepített állomány 
mycoplasmától mentes legyen.

Igen, ez így van, ugyanakkor a tavalyi 
év végén és az idén is jelentkeztek my-
coplasmás esetek a pulykák között, annak 
ellenére, hogy menteseknek kéne lenni az 
állományoknak. Csirkében viszont egyet-
len esetben sem találkoztam mostanában 
mycoplasmával, ott sikerült a mentessé-
get fenntartani.

Dr. Zsoldos István 
baromfi szaktanácsadó 
AlphaVet/Pylaxia labor

„Amikor csapkod a Mycoplasma…”

I

Dr. Zsoldos István
Ügyvezető, Hajduvet Kft.
Baromfi egészségügyi 
szakállatorvos, 

Dr. Tilly Péter
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ondanál néhány szót az 
életpályádról ?

1966-ban végeztem az Egye-
temen, ezt követően szakmai munkám 
az Országos Állategészségügyi Intézet-
ben /később NÉBIH ÁDI/ kezdtem, ahol 
2011.-ben történt nyugdíjazásomig, egy 
rövid időt kivéve, 44 évet dolgoztam. 
Az EU csatlakozás időszakában a Föld-
művelésügyi Minisztériumban az or-
szágos főállatorvos helyetteseként a 
járványügyi munkát irányítottam.

Az Intézetben elsősorban az emlősál-
latok fertőző és nem fertőző betegsé-
geinek kórjelzésével, a betegségekkel 
szembeni védekezéssel, azok gazdasági 
kártételeinek csökkentésével foglalkoz-
tam.1987 óta ezen a munkaterületen 23 
éven át az Emlős Diagnosztikai Osztályt 
vezettem. Mindvégig igyekeztem kap-
csolatot tartani a gyakorlattal, helyszíni 
vizsgálatokkal, szaktanácsadással segí-
teni a termelők munkáját.

2001 és 2006 között irányítottam a hazai 
sertésállományok Aujeszky-betegségtől 
való mentesítését, 2015 óta pedig egyik 
lényeges feladatom a PRRS mentesítés 
sikeres befejezése.

Közel 30 éve rendszeresen veszek részt 
a graduális és posztgraduális képzés-
ben, 2005.-ben az Állatorvostudományi 
Egyetemen címzetes egyetemi docens 
kinevezést kaptam.

2004 óta tagja vagyok a klasszikus-, 
majd afrikai sertéspestis szakértői bi-
zottságnak.

Hogyan kerültél kapcsolatba a veszp-
rémi Phylaxia Laborral?

Dr. Móré Attila elnök úrral régi baráti 
kapcsolatban vagyok. Ez is motivált, 
amikor dr. Végh Ákos megkeresését kö-
vetően a számomra megtisztelő felkéré-
sét elfogadjam, hogy a veszprémi labo-
ratórium keretében végezzek szakértői, 
diagnosztikai munkát. Így 2019 május 

óta ezt a munkát kezdetben dr. Gyetvai 
Béla majd dr. Leitold József igazgató 
főállatorvosok együttműködő irányí-
tásával folyamatosan sikerül ellátnom.

Az állat elhullásokkal kapcsolatos di-
agnosztikai tevékenységet jelenleg is a 
NÉBIH ÁDI budapesti laboratóriumában 
végzem, majd a vizsgálati eredmények 
birtokában Leitold dr.-ral együtt helyszí-
ni vizsgálat keretében végzek szakértői 
tevékenységet.

Milyennek tartod a Phylaxia Labor fel-
szereltségét és szakember gárdáját?

A korábban főleg élelmiszer vizsgálato-
kat végző laboratóriumban viszonylag 
rövid idő alatt sikerült a fertőző beteg-
ségek kórjelzésére alkalmas akkreditált,-
nemzetközi szinten elfogadott módsze-
reket alkalmazni és így lehetőség van 
akár nagyszámú minta elvégzésére, az 
eredmények értékelésére. A laborban 
dolgozó munkatársak kitűnő szakértők, 
megfelelő diagnosztikai gyakorlattal 
rendelkeznek, így megítélésem szerint 
alkalmasak az elsősorban a szerológiai 
és bakteriológiai feladatok ellátására.

Volt olyan eseted a Phylaxia Laborral 
végzett munkában, amelyre büszke 
vagy?

Szakmai szempontból két szarvasmar-
ha esetet emelnék ki, amelyek komoly 
szakmai kihívást jelentettek számomra. 
Az egyik egy nagy létszámú szarvasmar-
ha állományban halmozottan előforduló 
korai magzatelhalás oktanának komplex 
vizsgálata, a másik esetben pedig egy 
szintén nagy létszámú szarvasmarha 
telepen a puerperalis metritis hátteré-
nek tisztázása volt.

Jelenleg úgy ítélem meg, hogy 
diagnosztikai és járványügyi tapasztala-
taimmal, Leitold dr-ral együttműködve 
hatékonyan segíthetem a veszprémi 
laboratórium munkáját.

Dr. Tilly Péter

Interjú 
dr. Molnár Tamás 
emlős-diagnosztikai szakértővel

1993 óta 
a Sertésegészségügyi 
Társaság Titkára 
majd Elnöke, jelenleg 
Tiszteletbeli Elnöke.

1998-tól 
14 éven át a Magyar 
Zoonózis Társaság, 
2002-től kezdődően 
több ciklusban a 
Magyar Országos 
Állatorvos Egyesület 
vezetőségi tagja.

2001-ben Köves Díj, 

2004-ben Sályi Díj,

2006  MTA Aujeszky 
emlékérem,

2008-ban 
Hutyra Emlékérem 

2013-ban 
Magyar Arany 
Érdemkereszt az 
országos mentesítési 
programok 
irányításában, a 
haszonállatok fertőző 
betegségeinek 
diagnosztikai és 
epidemiológiai 
munkájában, 
valamint a graduális 
és posztgraduális 
képzésben közel öt 
évtizeden át végzett 
tevékenységért.

M
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PHYLAXIA
LABOR
AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMKÉNT VÁLLALJUK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATAIT

A Phylaxia Labor Kft. veszprémi laboratóriuma május 7-én elnyerte a NAH akkreditációs státusát. 
Akkreditált laboratóriumként vállaljuk az állatállományok

148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben foglalt gyakoribb támogatott vizsgálatait

beleértve a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre irányuló nemzeti ellenőrzési program 
vállalkozói mintáinak vizsgálatát.

ÚJVemhesség vizsgálatok végzése 
vérből és tejből

www.phylaxialabor.hu

www.phylaxialabor.hu
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PHYLAXIA
LABOR

„MÉRÉSSEL A VILÁG 
MEGISMERHETŐ”
A bennünket körülvevő világ legnagyobb része érzék-
szerveinkkel nem felfogható. Technikailag kellően kifi-
nomult módszerek állnak viszont rendelkezésre ahhoz, 
hogy e hiányosságainkat pótolni tudjuk. 

A laboratóriumokban végzett munka különleges, hi-
szen míg más szolgáltatások eredményének minősége 
általunk megítélhető, érzékszerveinkkel ellenőrizhe-
tő, addig a laboratóriumi eredmények jóságát nem áll 
módunkban ellenőrizni. Hinnünk kell abban, hogy a la-
boratórium személyzete megbízhatóan, a szakma sza-
bályait mindenkor szem előtt tartva végzi munkáját. A 
felelősség hatalmas.

Laboratóriumunkban, munkatársaimmal együtt azon 
dolgozunk, hogy megbízható, hiteles vizsgálati ered-
ményekkel járulhassunk hozzá a mikrovilág megisme-
réséhez.

Dr. Gyetvai Béla PhD
cégvezető

ÉLELMISZER-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

TAKARMÁNY-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

VÍZ-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKAI

SZOLGÁLTATÁSOK

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI
VIZSGÁLATOK

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

ALÁ TARTOZÓ 
VIZSGÁLATOK

KLINIKAI
BAKTERIOLÓGIAI

ÉS PARAZITOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak 
többsége klinikai és mikrobiológus szakállatorvos, 
illetve biológus, akik évtizedes tapasztalattal ren-
delkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai 
minták mikrobiológiai és szerológiai vizsgálatában, 
illetve állategészségügyi tanácsadásban. Laboratóri-
umunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelít-
hető. Munkatársaink közvetlen elérhetőséggel állnak 
tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

www.phylaxialabor.hu

www.phylaxialabor.hu
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Élelmiszerekben gyakrabban előforduló kórokozó baktériumok, illetve 
olyan ún. indikátor baktériumok, élesztő- és penészgombák kimutatása, 
számlálása, amelyek az élelmiszer előállítás higiéniai állapotát jól tudják 
jellemezni. Ezek a vizsgálatok megfelelően illeszthetők HACCP rendsze-
rekbe, amely rendszerek kiépítése és működtetése kötelező az élelmi-
szer-, takarmány és vendéglátó ipari létesítmények, vállalkozások részére.

Állataink megfelelő minőségű takarmánnyal való ellátása kulcskérdés 
az állattenyésztésben, az állatok egészségvédelmében, jóllétében és 
zálogát biztosítja a megfelelő minőségű élelmiszereinknek is. Ezek a 
mikrobiológiai vizsgálatok alkalmasak a takarmányok minőségének 
ellenőrzésére.

A vizek minősége, tisztasága stratégiai kérdés. Emberi közösségek, 
állatállományok megfelelő egészségi állapota csak egészséges ivó- 
és itatóvizeken keresztül biztosítható. A jelentős vízfelhasználók részére 
jogszabály a vizek minőségének ellenőrzési kötelezettségét írja elő.

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

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

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

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

E rendeletben meghatározott állatbetegségek előfordulásának 
ellenőrzése, állomány szintű felmérése alapját képezi bizonyos állami 
támogatások igénylésének. Részben tenyésztéses bakteriológiai, 
részben ellenanyagot kimutató szerológiai vizsgálatok tartoznak ide.
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Köszönet az újabb 
könyvadományért!
Dr. Tilly Péter

A számos könyv közül a Manninger Rezső és Mócsy 
János által írt Állatorvosi Belgyógyászat könyvet emel-
ném ki – érdekessége, hogy a járványtani ismerete-
ket (fertőző betegségek) a belgyógyászattal közös 
könyvben jelentették meg.

Ahogy korábban is említettük, az Alpha-Vet könyv-
gyűjteménye nyilvános: előre egyeztetett időpontban 

megtekinthető a kollégák számára Székesfehérváron, 
a Homok sor 7. szám alatt.

Továbbra is várjuk a tisztelt Kollégáktól a régebbi, há-
ború előtt kiadott állatorvosi szakkönyvek felajánlását: 
az Alpha-Vetnél biztosított ezeknek a műveknek a 
szakszerű megőrzése, szükség esetén a restaurá-
lásról is gondoskodunk.

jabb állatorvosi könyvekkel gyarapodott az AlphaVet gyűjteménye, ezúttal Dr. Kisfaludi Ferenc 

hagyatékát ajándékozták nekünk. Dr. Kisfaludi Ferenc Gödöllőn gyakorolta hivatását, járási, majd 

kerületi főállatorvos volt. 2019 szeptemberében hunyt el, könyvtárát fia, ifj. Kisfaludi Ferenc ajánlotta 

fel nekünk – ő nem az állatorvosi pályát választotta, ezúton is nagyon köszönjük neki az értékes műveket.

Ú
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icsoda is a hőstressz? 
Érint engem egyáltalán? Mit tehetnék? Ez 
stressz, vagy hőguta?

Hasonló kérdések fogalmazódnak meg sok gazdál-
kodóban a meteorológiai előrejelzéseket hallgatva. 

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

Mi történik hőstressz idején?

Az emlősök és a madarak állandó testhőmérsékletű állatok, 
precíz szabályozó mechanizmust működtetnek, testhőmér-
sékletük szűk határok között változik. Ha megnő a külső 
hőmérséklet és páratartalom, akkor csökken a lehetősége a 
szervezetnek a hőleadásra. Az anyagcsere során mellékter-
mékként képződő hő eltávolitása gátolt, a hőleadási folya-
matok zavara alakul ki, aminek testi hatásai jelentkeznek. A 
hőstressz mértéke függ a hőmérséklettől, a relatív páratar-
talomtól, az állatfaji sajátosságoktól is.

Az alábbi táblázat a tojótyúk hőérzékenységét mutatja a 
páratartalom és hőmérséklet függvényében:

De mi is történik ilyenkor valójában?

Hőstressz sejtszinten: megnő a testhőmérséklet, emiatt a 
mitokondriális energiataermelő rendszer zavart szenved. 
Szabad gyökök képződnek nagy mennyiségben, „hősokk 
proteinek” termelődnek. 

Fenti folyamatok hatására az antioxidáns igény sejtszinten 
megnő, az antioxidáns raktárak kiürülnek, a sejtszervecs-
kékben oxidatív károk képződnek. Zavar keletkezik az ant-
ioxidatív anyagok felhasználásában és az immunrendszer 
működésében. Ezzel egyidejűleg megváltozik az aminosav 
szállító rendszer működése a bél falában és az izmokban, 
módosulnak az anyagcsere-folyamatok (máj: AST, ALT, ALKP); 
megnő a vércukorszint; változik a vér koleszterinszint és 
trigliceridek szintje.

A csökkent étvágy miatt csökken az ásványi anyag felvétel 
és az antioxidánsok felvétele. Izzadás: ásványi anyag vesztést 
okoz, míg a ziháláskor ásványi anyag vesztés mellet a respi-

rációs alkalózis is fellép, káros szabad gyökök száma megnő.

Hősterssz az állati szervezet szintjén: fenti változásokkal együtt 
az állati test egészségi állapota is megváltozik. Hőszabályozási 
folyamatok indulnak be, normál testfunkciók megváltoznak, 
takarmányfelvétel csökken, emésztés hatékonysága romlik, 
szaporodásbiológiai és immunrendszeri zavarok jelentkeznek.

Ezek a folyamatok során először az étvágy csökken, majd az 
állat zihálni kezd, többet iszik. A sok vízivás miatt több vizelet 
képződik, amivel jelentős mennyiségű ásványi anyag távozik 
a szervezetből, a sav-bázis egyensúly felborul. Ezek hatására 
csökken a növekedés és termelés. A sejtszintű funkciózavar 
mértékétől függően akár le is állhat. A sejtek helyreállítási 
folyamatai sérülnek, a betegségekkel és toxinokkal szem-
beni ellenálló képesség csökken, immunrendszer működése 
csökken, a hirtelen elhullások száma megnő.

Hőstressz az épületben

A károk csökkentése érdekében az épület szellőztetését 
fokozzuk, mivel a nagyobb légsebesség a páratartalmat 
csökkenti. Ha tehetjük, fokozzuk a hűtőrendszer működé-
sét, csökkentsük az állomány sűrűséget. A kisebb állomány 
sűrűségnél a hőleadás lehetősége megnő, a páratartalom 
csökken, így az állomány ellenálló képessége nő.

Hőstressz a takarmányozásban

A fehérjék arányát csökkentsük, az aminosav kiegészítés javá-
ra. Ezáltal az emésztéskor felszabaduló hőmennyiség csökken. 

Növeljük az esszenciális aminosavak mennyiségét. Csök-
kentsük a szénhidrátok- növeljük a zsírok arányát, mivel így 
koncentráltabb takarmányt adhatunk a csökkent étvágyú 
állatnak. ugyanezen okból a rosttartalom is csökkentendő. 
Fontos gyakorlati tanács: a hűvösebb órákban etessünk, 
ilyenkor az emésztéskor felszabaduló hő nem terheli úgy a 
szervezetet.

Hőstressz a telep szintjén:  Kisebb termelési eredmények 
(tej, tojás, súlygyarapodás, szaporodásbiológia),  romló im-
munválasz a vakcinázásra, betegségek jelentkeznek, elhullás 
megnő. Jelentős gazdasági kár.

Teendők és lehetőségek: 
-  A környezetben: ventillációval a légáramlás fokozása; ha 
lehet hűtés; állománysűrűség csökkentése.
- A takarmányozásban: fehérje/aminosav és szénhidrát /zsír 
arány csökkentése; rost tartalom csökkentése; etetési időszak 
optimalizálása.
- Takarmány-kigészítők használata: Antioxidánsok bevitele; 
ásványi anyag pótlás; ozmózis rendezése.
A hőstressz elleni készítmények használatával a jelentkező 
gazdasági károk jelentősen csökkenthetők.

Javasolt takarmány-kiegészítő termékek a hőstresszes 
időszakban:
- Vitapol termékek minden álllatfajnak;
- Norovit thermo, Vitaplan C oral és Vitaplan C extra főként 
baromfi és sertések részére
- Uppetapol kérődzők részére

A hőstresszről: 
Felkészültél?
Írta: Dr. Leitold József

M

H
ő

m
ér

sé
kl

et

°F °C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
68 20 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68
72 22 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72
75 24 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
79 26 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79
82 28 70 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82
86 30 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86
90 32 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90
93 34 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
97 36 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97

100 38 78 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100

Relatív páratartalom

Zöld zóna: nincs hőstressz; Sárga zóna: Figyelmeztetés: kezdjük meg a védekezést: 
ventilláció, párakapu, stb. Viselkedés változás állatainknál: több vízivás, lihegés, zihálás.
Narancs zóna: Veszélyes tartomány: Erős stressz, azonnal csökkentsük, ha lehet. 
Növeljük a ventillációt,  állítsuk az irányát és sebességét. Nedvesítsük a levegőt,  
Koncentráltabb takarmányt adjunk, időnként öblítsük át hideg vízzel az itatórendszert.
Piros zóna: Vészhelyzet! Ne szállíts, ne csoportosíts, ne vakcinázz! Ne etess a forró órák-
ban! Csökkentsd a megvilágítást és fényerőt, hogy a mozgással járó hőtermelés csökkenjen!
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Összetétel: B-vitaminok, Se, E-vitamin, aminosavak
Kiszerelés: 5 liter műanyag tartályban

Összetétel: C-vitamin; Kálium-klorid; Ammónium-klorid; Nátriumbikarbonát
Kiszerelés: 15 kg-os csomag.

Összetétel: C-vitamin
Kiszerelés:  5 literes kannában

Belsőleges oldat

Belsőleges oldat

Belsőleges oldat

Norovit Thermo

Vitaplan C Extra

Vitaplan C Oral

Növekedésben lévő és tenyészállományok teljesítmény 
paramétereinek hatékony biztosítása a forró napokon. 

A hőstressz okozta elhullás-növekedés és 
termeléscsökkenés kiváló ellenszere.

Legalább 16 órán keresztül stabil C-vitamint tartalmaz
Hőstressz esetén; oltási reakciókra; antibiotikus 
kezelést követően

A hőstressz 

utáni étvágy- 

javításban is 

jó hatású 

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/termekek/noroter1-norovit-thermo-1l
https://www.alphaportal.hu/termekek/zag22-vitaplan-c-extra-10-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/zag35-vitaplan-c-oral-5-liter
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoaminosavak-es-nyomelem-kiegeszitok-vitaminok/noroter2-norovit-thermo-5l


  52FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, huminsavakkal 
kiegészítve

Uppetite terméket tartalmaz. Kívánatos ízt és illatot ad 
a takarmánynak

Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

ÚJ

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/org42-uppetapol-25-kg
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Vitapol PhisiOLick 
nyalótömb

Ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat
tartalmaz, így alkalmas a takarmányozás kiegészítésére.

A huminsavaknak köszönhetően elősegíti a gyorsabb, 
egészségesebb fejlődést és erősíti az állatok immun-

rendszerét.

Fokhagyma tartalma miatt az izzadsággal rovarriasztó 
anyagokat választanak ki az állatok. 

Segíti az állatokat a növekedés kritikus fázisaiban. 
Összetett vitamin tartalmának köszönhetően erősíti  az 

állatok immunrendszerét.

Physiolick Peace 
fokhagymás nyalótömb

A jól bevált „fokhagymás nyalótömb” kifejezetten lovak részére 
készült formája

A G-MAX fokhagyma komplex illatanyagai távol tartják a rovaro-
kat, a PARA-MAX növényi összetevői támogatják a paraziták elleni 

integrált védelmet 

Equi’Passion Vitality 
Kiegészítő takarmány legeltetett 

lovak és pónik részére

ALPHAFEED
A TAKARMÁNYOZÁS SZAKÉRTŐJE

Nyalótömbök

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/termekek/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny27-physiolick-peace-fokhagymas-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny28-equipassion-vitalite-ete-fokhagymas-nyalotomb-lovaknak-18-kg
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VITAPOL
Antimast

HUMINSAVAS 
MIKROELEM 
ELŐKEVERÉK 
takarmányba keveréshez

Lábvég problémák, Mortellaro-féle 
betegség csökkentésében hatékony

Csökkenti 
a tej szomatikus sejtszámát

www.alphafeed.hu
Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/org40-vitapol-antimast-25-kg
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A termékre kattintva         megrendelheted

Válassza az eredetit!

Antitox 
Kiüríti a szervezetből a toxikus 
nehézfémeket, hatástalanítja a 
mikotoxinokat.

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

Pulvis 
A termékben található huminsavaknak, 
a termék egyedülálló összetételének 
köszönhetően jótékony hatást fejt ki 
az élő szervezetekre, 
erősíti az immunrendszert.

VITAPOL®

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/0061bph-jolovit-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/vitatox2-vitapol-antitox-pulv-25kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/alph99-vitapol-liquid-5-l-hueng
https://www.alphaportal.hu/termekek/biop4-vitapol-pulvis-25kg
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KG Group az Alpha-Vet Kft. litván partnere a 
balti régió legnagyobb késztáp, koncentrá-
tum, takarmány kiegészítő és premix gyár-

tója. Európa és Ázsia számos országába exportálja ki-
váló minőségű termékeit. Minden kifejlesztett termék 
hátterében komoly kutatói m unka és laboratóriumi 
háttér áll. A magas minőségű termékek színvonalát 
az élelmiszer biztonsági irányítási rendszerért felelős 
HACCP valamint az ISO 22000 rendszerek garantálják.

A sertés késztápokat, koncentrátumokat, és komplett 
premixeket a legújabb tudományos eredményeknek 
megfelelően állították össze. Ezek közös jellemzője 
a magas esszenciális aminosav szint (lizin, metionin, 
treonin) annak érdekében, hogy a keverék takarmá-
nyok nyersfehérje szintjét - elsősorban a szójabevitelt 
-csökkenteni lehessen, ezzel is segítve a jobb emész-
tést és felszívódást a gyomorban és a béltraktusban.

Rendkívül magas E-vitamin-, és szelén tartalommal 
készülnek a takarmány kiegészítők kihasználva ezek 
kedvező antioxidáns, és stresszre gyakorolt hatását. 
Magas a termékek A- és D-vitamin tartalma, mint 
ahogyan a B vitaminok és a mikroelemek szintje is, 
az állatok fejlődési stádiumainak megfelelően. A cink-
oxid baktericid hatása régóta ismert, mennyisége a 
takarmány kiegészítőkben a magyar szabványnak 
megfelelő. Rendkívül fontos a késztápokban, kon-
centrátumokban, premixekben található emésztés-
javító enzimek szerepe. A legfontosabb a fitáz enzim, 
melynek szerepe a fitin kötésben lévő, egyébként 
az emésztőrendszer számára nehezen hozzáférhető 
foszfor felszabadításában van.

De ugyanilyen fontos a különböző keményítő és  
cukortartalmú láncok feldarabolásában segédkező 
béta-glükanáz és béta-xilanáz enzim, melyek szintén 
nagy mennyiségben vannak jelen a premixekben. 
A premixekben rendkívül fontosak még az antioxi-

dáns csoportok, mint a Capsquin és BHT. Ezek mind 
az emésztési folyamat során keletkezett szabadgyö-
kök semlegesítésében játszanak szerepet, és fontos 
egészségvédő hatásuk van. 

Gyakorlatban így bizonyított

Egy 1400 kocás telep a malacoknak 10 kg-os kortól 
20 kg-ig adja a VitaPrem BabyGold 25%-os malac 
koncentrátumot 5% tejpor kiegészítéssel. 

Az etetés időszaka alatt a fajlagos takarmány felhasz-
nálás 1,4 kg, a napi súlygyarapodás 470g/nap.

A malacok általános egészségi állapota jobb mint 
más, eddig kipróbált termékeknél. Az állatok tiszták, 
hasmenés nem fordult elő.

A VitaPrem BabyGold 25% malac koncentrátum na-
gyon ízletes, segíti a malacok takarmányfelvételét. 
Segíti a hasmenések elkerülését, növeli a súlygya-
rapodást, a takarmányértékesítés kedvezően alakul.
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Premium Feedstuff for Piglets
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Antioxidáns csoportokkal a szabadgyökök sem
legesítéséért 

Jobb em
észtést és felszívódást biztosít

A VitaPrem etetés kedvező hatásai Írta: Kaszap Erika

A

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitaprem&skat=372
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Rabatt 
AKCIÓK!

LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

10+5
AKCIÓ!

PIGSTART
PLUS

4+1
AKCIÓ!

A természetes 
védekező- 
képességért

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/pigstart-pigstart-plus-250-ml
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/gar69-lactade-gel-300-g
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www.virbac.hu • Telefon:(70)3387178 • (70)3387179 • (70)3387177

 Széles hatásspektrumú cefalosporin 

 Nagymértékű és homogén tőgyszöveti diff úzió 

 az összetételnek köszönhetően

 Rövid várakozási idő

 Alacsony rezisztencia kockázat

Virbactan®

Hatékony és biztonságos

Shaping the future of animal health
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Bemutatjuk az ELSŐ és EGYETLEN vakcinát, amely védelmet nyújt a nyulak 
három, legsúlyosabb és legszélesebb körben előforduló, vírusok által okozott 
betegsége ellen – a myxomatózis és a házi nyulak vérzéses betegségének 
(RHD) klasszikus (RHDV1) és újonnan felbukkant (RHDV2) törzsei ellen.

A hirdetés és termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt, kérjük olvassa el a készítményhez mellékelt használati utasítást. 
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra! Kizárólag állatorvosi vényre adható ki!
© 2020 Intervet International BV, also known as MSD Animal Health. All rights reserved. HU-NOV-200300011

Háromszoros védelem

Egyetlen vakcina

AZ ÚJ VAKCINÁNK

Protection unites us.

A Nobivac 
család 

legújabb 
tagja!

2003 MSD Nobivac Myxo-RHD PLUS Print Ad.indd   5 9.6.2020   12:52:41
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Masztitisz detektor

 » Kisméretű. hordozható kivitel
 » Innovatív 4 csészés kialakítás, 4 tőgynegyedes kijelző
 » A 4 tőgynegyed állapotát külön vizsgálja, kijelzi a tőgynegyedek közötti különbségeket, és 

megmutatja, melyik az a tőgynegyed, amelynél a masztitisz kockázata a legmagasabb.
 » A gyors tőgy-monitorozás biztosítja a hatékony megelőzést
 » Meggyorsítja a kezeléssel kapcsolatos döntést és csökkenti a türelmi időt
 » Csökkenti a tejtermelés fajlagos költségét
 » Semmilyen vegyszer nem szükséges a használathoz

4 negyedes műszer, vezetőképesség-mérésen alapszik, amellyel a masztitisz még annak 
legkorábbi (szubklinikai) fázisában detektálható, amikor még nincsenek látható jelei a 
tőgygyulladásnak. Ez a legmegbízhatóbb indirekt teszt, amellyel a szubklinikai masztitisz 
meghatározható.

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

Lactoscan SCC szomatikus sejt analizátor 
High-end direkt fluoreszcens alacsony nagyítású mikroszkóp, gyors autofókusszal és sejtszámláló szoftverrel

Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 30 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

 » 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.
 » Színkódolt eredmények
 » 10” teljes funkcionalitású érintőkijelzős tablet
 » Beépített nyomtató
 » Vezetéknélküli klaviatúra és egér
 » Egy éves jótállás

  60

További információ: aomuszer@alpha-vet.hu              www.vettech.hu

LACTOSCAN SCC KIT  (400 teszt) AKCIÓ!
Lactoscan Scc KitX4 fogyóanyag Scc műszerhez 50 000 FT+ÁFA

tel.:06304605934
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CK-1503 Infravörös lázmérő

Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 30 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

víz mikrobiológiai 
gyorstesztek

 » Itatóvíz vizsgálat a helyszínen

 » Eredmény 18, vagy 24 óra  alatt

 » A minta színváltozása egyértelműen jelzi, hogy a víz 
megfelelő-e, vagy beavatkozás szükséges.

 » Ivóvíz rendeletben rögzített módszer!

 » Colilert-18: E.coli és koliformok vizsgálata 1 mintával

 » Pseudalert: Pseudomonas aerugonosa vizsgálatához

 » Enterolert: Enterococcus vizsgálatához

SNAP duo ST Plus 
6 perces antibiotikum gyorsteszt tejhez

 » Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.

 » 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.

 » 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.

 » Üzemeltetése egyszerű, higiénikus, 
megbízható és rendkívül pontos.

 » A termék használója egy másodpercen 
és gombnyomáson belül pontos eredményt 
kap.  
A műszer a homlok által kibocsátott hő 
segítségével méri a testhőmérsékletet.

 » A kontakt nélküli hőmérő a homlokon 
történő méréshez alkalmas.

TG-801A Infravörös lázmérő » A kontakt nélküli hőmérő a homlokon 
történő méréshez alkalmas.

 » A műszer a homlok által kibocsátott hő 
segítségével méri a testhőmérsékletet. 
Üzemeltetése egyszerű, higiénikus, 
megbízható és rendkívül pontos.

 » A termék használója egy másodpercen és 
gombnyomáson belül pontos eredményt 
kap. 

  61

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő 

 » CO2, ammónia, metán, és más gázok 
méréséhez

 » 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

tel.:06304605934
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NAF 
OLDAT

MÉHPATIKA  
FORTE

Nyúlós költésrothadás 
megelőzésére, Varroa 
atkafertőzés ritkítására.
Hordási időben is használható.

Természetes anyagokat tartalmazó 
gyógyhatású készítmény. Varroa 
destructor atkaszám jelentős 
csökkentésére. Költésmeszesedés 
(ascospheriosis) megelőzésére.

MÉHÉSZETBŐL JELES

www.ameheszet.hu

Minden, 
amit a

Méhészeknek
adhatunk!

NONOSZ 
PLUSZ
Természetes anyagokat 
tartalmazó gyógyhatású 
készítmény. Hatékony megoldás 
Nosema ceranae és Nosema apis  
fertőzés megelőzésére.

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/meheszeti-termekekvarroa-es-egyeb-korokozok-elleni-keszitmenyek/ani136-nonosz-plusz-1-liter
https://www.alphaportal.hu/meheszeti-termekekvarroa-es-egyeb-korokozok-elleni-keszitmenyek/szb1367-mehpatika-forte-1-liter
https://www.alphaportal.hu/meheszeti-termekekvarroa-es-egyeb-korokozok-elleni-keszitmenyek/toln06-naf-1000-ml


  63FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

A lakosságnak döntő szerepe lesz a koronavírus-járvány második hullámának megelőzésében Ma-
gyarországon - mondta Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és 
Infektológiai Intézetének főigazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.

A főigazgató hangsúlyozta: a világban számos jele van annak, hogy a járvány második hulláma "talán nem 
lesz elkerülhető", ezért nagyon fontos, hogy a lakosság továbbra is védekezzen, és az emberek tartsanak 
egymástól távolságot. forrás: M1 - MTI

Vályi-Nagy István: „a lakosság 
szerepe döntő lesz a második hullám 
megelőzésében.”

A kormányzati tájékoztatás szerint a koronavírus 
járvány első hullámát hatékonyan sikerült vissza-
szorítani, azonban a lakosság jelentős része még nem 
esett át a fertőzésen – tehát fogékony – a vírus pedig 
továbbra is jelen van az országban, és megfelelő óvin-
tézkedések hiányában megbetegedéseket is okozhat, 

főleg társbetegségek megléte esetén.

Ezért indokolt még az óvatosság! Az AlphaVet vál-
tozatlanul biztosítja a szükséges fertőtlenítőszereket, 
maszkokat és egyéb védőfelszereléseket – ne érje 
készületlenül a fertőzés, rendelje meg belőlük a 
szükséges tartalékokat! Írta: dr. Tilly Péter

FFP2 / KN95 sztendernek megfelelő szűrési teljesítmény
Ismételten felhasználható 72 órán belül, összesen 4 óra időtar-
tamra garantálja a védelmet.

FFP2 szájmaszk

Cikkszám: SETINO1

Egység csomag 5 db.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

A

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekszajmaszkok/setino1-szajmaszk-kn95-tobbszor-hasznalatos-ffp2-feher
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Üzleti partnereink rendelésüket leadhatják:
Vevőszolgálaton keresztül:   vevoszolgalat@alpha-vet.hu  +36-22/534-500

Online az Alphaportálon: www.alphaportal.hu 

Deptil HDS
Használatra kész semleges ph értékű 
folyadék, baktericid és fungicid 
felületfertőtlenítő készítmény 
élelmiszeruipar, mezőgazdasági és 
egészségügyi felhasználásra
Kiszerelés: 0,75 liter

felület fertőtlenítő Alkoholos fertőtlenítő 

A

9+3
AKCIÓ!

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

kézfertőtlenítő 

5+2
AKCIÓ!

100 ml NETTÓ 715 FT30 ml NETTÓ 320 FT

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

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

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

Cikkszám: BRADOPL

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő, 
műtéti bemosakodó

5+1
AKCIÓ!

kézfertőtlenítő 

KÉSZÍTMÉNYEINK 
A RENDELŐI HIGIÉNIÁHOZ

A termékre kattintva         megrendelheted

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekegyeb-fertotlenitokkezfertotlenitesre-alkalmas-szerek/051009111-bradoplus-kez-es-borfertotlenito-muteti-bemosakodo-pumpas-250-ml
https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerek/deptil1-hypred-deptil-hds-06-kg-075-liter-alkoholos-feluletfertotlenito
https://www.alphaportal.hu/fertotlenitoszerekszemelyi-higienia2-in-1-keztisztito-es-fertotlenito/hypr87-hypred-duo-touch-fertotlenito-hatasu-kezmoso-szappan-1-kg
tel.:0622534500


5MP 
BEHATÁSI 

IDŐ

SZÍN- 
INDIKÁTOR 

JELZI, HA 
AZ OLDAT 
CSERÉRE 
SZORUL.

Peroxid alapú fertőtlenítő por, 
épületek, technológiai berendezéseinek 

fertőtlenítésére

VIREX

A NÉBIH 
ASP ELLEN 

HATÉKONY 
FERTŐTLENÍTŐ 

-SZEREINEK 
LISTÁJÁRÓL

4 °C-OS HŐMÉRSÉKLETEN,

1 %-OS KONCENTRÁCIÓBAN

VÍRUSÖLŐ HATÁSÚ, 

MELYET FÜGGETLEN LABORATÓRIUMI 

VIZSGÁLATTAL TUDUNK IGAZOLNI.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekfeluletfertotlenito-koncentratumok/virex5-kilco-virex-vodros-5-kg



