
MÁR EGYETLEN ADAG MEGSZÜNTETI 
A FÜLRÜHÖSSÉGET

A fülatkák (Otodectes cynotis) erősen fertőző 
paraziták, amelyek sok kellemetlenséget 
okoznak a macskáknak.
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1. Taenzler J et al. Parasites & Vectors. 2017; 10:30
2. Taenzler J et al. Parasites & Vectors. 2018; 11:595

SZABADULJON MEG A�FÜLRÜHÖSSÉGTŐL A�BRAVECTO 
PLUS® VAGY A BRAVECTO SPOT-ON SEGÍTSÉGÉVEL,
miközben egyetlen adaggal hosszabb ideig tartó védelmet biztosíthat a bolhák 
és kullancsok ellen, valamint kezelheti a belek orsóféreg és kampósféreg fertőzését.

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a készítményhez mellékelt használati utasítást!
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

2001 MSD Bravecto Otodectes cynotis advertisement A4.indd   4 19.2.2020   10:32:26
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FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

Érvényes: 2020. május 18-tól   2020. június 10-ig

Hírek
Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

tel:+3622534500
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Tisztelt Olvasó!
Minden ellenkező híresztelés dacára az élet nem állt meg. 
A vetés kel, az őzek és az üszők ellenek, és a teheneket ugyanúgy 
megfejik mindennap kétszer (néhol háromszor), mint eddig is.

Egy kiadós esőre viszont már nagyon nagy szükség volna. Bízom 
benne, hogy mire ezek a sorok eljutnak olvasóinkhoz, az is meg-
érkezik.

Dr. Bognár Lajos a kormányzati intézkedésekhez alkalmazkodva átmenetileg felfüggesztette 
a veszettség elleni védőoltások 12 havonta kötelező beadatását – egészen pontosan az el-
mulasztás szankcionálását – de az oltás ettől függetlenül változatlanul szükséges és kötelező. 
És csak a többször oltott kutyákra vonatkozik, a kölykökre nem. Nekik egyébként is meg kell 
kapniuk a szokásos sorozatoltást az alap fertőzésekkel (parvo, szopornyica, stb.) ellen, mert 
ezek a vírusok egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy most éppen „COVID helyzet” van. De 
ha mégis elkapnák a parvo fertőzést, a Viroplazin kapszulával sok életet meg tudunk menteni.

Az oltottság és a védettség, az ellenanyag szintek és a celluláris immunitás összefüggéséről 
folyamatosan érkeznek az új tudományos eredmények, erről írt most nekünk dr. Lőrincz Márta, 
a Járványtani Tanszék munkatársa. Rámutat arra, hogy bizonyos esetekben alacsony ellenanyag 
szint mellett is védett lehet a levakcinázott állat.

Tegnap volt alkalmam meghallgatni egy zseniális webinar előadást. Egy debreceni kolléga 
mesélte el, hogy az elmúlt két hónapban jelentősen megnőtt a forgalmuk, alig győzik ellát-
ni a betegeket. Az már biztosra vehető, hogy a kutyák és a macskák a COVID fertőzést nem 
terjesztik az emberről emberre, a tulajdonosok és a kezelő személyzet között pedig a humán 
kontaktusoknál szokásos szabályok betartásával biztonságossá tehető a betegellátás.

A haszonállatokról sem feledkeztünk meg: végre elérhető az Amproline 400 mg/ml oldat, 
amellyel az árutojók kokcidiózisát is hatékonyan kezelhetjük, 0 nap várakozási idővel. Minded-
dig az amprólium az egyetlen hatóanyag, amely a tojástermelő állományoknak is adható, az 
Amproline-nek is ez a hatóanyaga.

Új termékünk a CTC méhtabletta: egyetlen kezelés elegendő a tehenek Trueperella pyogenes 
okozta méhfertőzésének kezelésére.

A jövő útja a gyógyszerek használatának a helyes mederbe való terelése, kiváltása hatékony 
takarmány-kiegészítő készítményekkel – ebben a számunkban a 
Clostat, a Citronin XO és a Pig-start mellett még számos egyéb 
terméket is szíves figyelmükbe ajánlunk.

A személyzet védelméről már beszéltem néhány sorral feljebb 
– természetesen ebben is segítünk, legyen szó akár maszkok-
ról és egyéb védőfelszerelésekről, vagy fertőtlenítőszerekről. 
Széles választékot biztosítunk, kínálatunkból ízelítőt talál az 
újságunkban.

Jó olvasást kívánunk!

Csöndesen alszik a hegy
kicsi barlangjában a béke;
még csecsemőnyi csupán,
szelíd őz szoptatja naponta
s rejteni szép hálót
fon a pók a bejárat elébe.

Radnóti Miklós

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

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

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300db 
Kruuse tűt,

• 30db 
fecskendőt!

és ajándékba adunk:

• 30 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát

Vásároljon akciónk 
keretében:

VESZETTÜL
JÓ AKCIÓ
1.csomagajánlat
MEGRENDELŐLAP

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-1-megrendelolap-ki?fr=sMDFkZjE0MDM2Mjg
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Vevőszolgálat:  Tel.: +36-22/534-500 | e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300db 
Kruuse tűt,

• 30db 
fecskendőt!

• 2db  
FFP2 szájmaszkot!

Vásároljon akciónk 
keretében:
• 30 ampulla (10 adagos) 

Biocan R vakcinát és
• 3 darab 

FFP2 szájmaszkot

és ajándékba adunk:

JÓ AKCIÓ
2.csomagajánlat

VESZETTÜL

MEGRENDELŐLAP

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-2-megrendelolap-ki?fr=sY2Y3OTE0MDM2Mjg
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Vevőszolgálat:  Tel.: +36-22/534-500 | e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

• 20 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 500 db 
Kruuse tűt,

• 50 db 
fecskendőt!

• 5 db  
FFP2 szájmaszkot!

Vásároljon akciónk 
keretében:
• 50 ampulla (10 adagos) 

Biocan R vakcinát és
• 30 doboz (20 szemes) 

Noroverm Trio féreghajtó tablettát,

és ajándékba adunk:

VESZETTÜL

MEGRENDELŐLAP

JÓ AKCIÓ
2.csomagajánlat

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-3-megrendelolap-ki?fr=sODA4NTE0MDM2Mjg
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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

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://issuu.com/alpha-vet/docs/moxiclear_megrendelo_urlap?fr=sNjVhMzEzODk5MDI
https://issuu.com/alpha-vet/docs/moxiclear_megrendelo_urlap?fr=sNjVhMzEzODk5MDI
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Ejnye, azok a betyár Dilofilariák!
Ha most éppen nem a koronavírusról 
beszélne mindenki, akkor a tavasz be-
köszöntével bizonyosan újra megfelelő 
figyelmet szentelnénk a dirofilariózi-
sokra is.

Igen, így, többes számban, hiszen kutyák-
ban a bőrférgesség (D. repens) gyako-
ribb Magyarországon mint a sokat em-
legetett szívférgesség (D. immitis), és az 
előbbi valódi zoonózis – a megfertőzött 
emberben kialakulnak a kifejlett férgek 
is. És sajnos a bőrférgesség kimutatására 
nem áll rendelkezésre olyan rendelői 
gyorsteszt, mint a szívférgességre. A 
D. repens és a D. immitis mikrofiláriái a 
mikroszkópos kép alapján csak morfoló-
giai ismeretek birtokában különíthetők 
el egymástól,  vagy laboratóriumban 
elvégzett PCR vizsgálat alapján.

Tehát egy rendelőben elvégzett szívfér-
gesség gyorsteszt negatív eredménye 
nem jelenti azt, hogy a kutya vérében 
ne lehetnének jelen milliószám a bőrfér-
gek keringő lárva alakjai. Ha a vizsgáló 
állatorvos látja a vércseppben a mikrofi-
lariákat, és mellette a kezében van egy 
frissen elvégzett, negatív szívférgesség 

gyorsteszt eredmény is, akkor sejthető, 
hogy az adott kutya csak bőrféreggel 
fertőzött. De ezt a kettős tesztelést nem 
valamennyi rendelőben végzik el rutin-
szerűen.

Logikus a felvetés, hogy minek terheljük 
a tulajdonosokat a teszt költségeivel – 
gátat lehet szabni a Dirofilariák fejlő-
désének. Kézbe adjuk, a tulaj beadja, a 
kérdés kipipálva.

VAGY MÉGSEM?

Nem egészen, mert a választott kezelési 
stratégiát döntően meghatározza az állat 
szívében található szívférgek száma, a 
fertőzöttség intenzitása. A súlyosabb, 
3. és 4. stádiumú fertőzésekben nem
szabad a gyógyszeres kezelést bármelyik 
makrociklikus laktonnal indítani, és az 
enyhébb fertőzések esetében sem mind-
egy, hogy melyik hatóanyagot választjuk.

Az enyhébb, 1. és 2. stádiumú szintű 
fertőzés esetén is elképesztő számban 
vannak jelen a Dirofilariák L1 stádiumú 
lárvái (a vérben cirkuláló mikrofilariák) és 
ha a makrociklikus laktonok közül a legy-
gyorsabb hatású milbemicint választjuk,

Moxiclear
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akkor rövid idő alatt tömegesen pusz-
títjuk el őket.

Ez látszólag örömteli – de sajnos az 
elpusztult lárvákból kiszabaduló pro-
teinek túlérzékenységi reakciót okoz-
hatnak. Ebbe egy jó általános állapotú 
kutya nem szokott belepusztulni, de így 
sem elegáns, hogy az általunk rendelt 
gyógyszer beadását követően napokig 
kornyadozik, vagy éppen hány az addig 
jókedvűen játszadozó Buksi.

Ilyenkor előnyösebb választás a pl. a 
moxidektin (pl. Moxiclear®), amelynek 
antiparazitikus hatékonysága azonos a 
milbemicinével, azonban hatása fokoza-
tosan épül föl. Így fokozatosan pusztítja 
el a mikrofiláriákat valamint a vándorló 
L3 és L4 lárva alakokat, sőt, a bőrférgek-
nek még a kifejlett alakjait is. A Moxic-
lear® a bőrférgesség meggyógyítására, 
gyógykezelésére is alkalmazható.

Visszautalnék arra a tényre, hogy a 
bőrférgességet a kutyákról az emberre is 
átvihetik a szúnyogok, amelyek naponta 

többször is szívnak vért. Ezek a fajok (az 
Aedes és a Culex szúnyogfajok) egyaránt 
nem válogatósak. Ha nincsen ott Buksi, 
akkor a gazdájára száll, és máris átvitte a 
fertőzést. Nem szerencsés szoros közel-
ségben élni egy olyan kutyával, amelytől 
bármikor elkaphatom a bőrférgességet!

Ezért is célszerű az elvégzett teszteket 
követően havonta kezelni a kutyákat 
például Moxiclear oldattal, és védeni 
őket a szúnyogoktól is, amelyre ideális 
választás a Scalibor nyakörv. Szúnyogok-
kal és kullancsokkal szemben egyaránt 
5-6 hónapos védelmet nyújt. 

(Megjegyzés: a Távol-Keleten szolgáló 
amerikai katonák, emlékezvén az otthoni 
kutyáikon jól működő nyakörvekre, a 
szúnyog invázió ellen kértek a hozzátar-
tozóiktól ilyeneket, és magukra tekerték. 
Azt viszont nem tudták, hogy a kutyák-
nak nincsenek izzadtságmirigyeik, nekik 
viszont igen – ezért a hatóanyag telje-
sen másként oldódott ki, bőrreakciókat 
okozott a katonákon. Szóval, emberen a 
kutya nyakörvek sajnos nem működnek.)

Felhasznált források:
1. Milbemax rágótabletta: A készítmény jellemzőinek összefoglalása
2. Moxiclear rácsepegtető oldat: A készítmény jellemzőinek össze-
foglalása
3. Aedes albopictus and Culex pipiens implicated as natural vectors of 
Dirofilaria repens in central Italy. Cancrini G1, Scaramozzino P, Gabriel-

li S, Di Paolo M, Toma L, Romi R. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18047207
4. Scalibor nyakörv: A készítmény jellemzőinek összefoglalása
5. Pet Flea and Tick Collar Hazards to Soldiers -  
https://phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/PetFleaand-
TickCollarHazards_FS_18-009-0618.pdf
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7 ÉVES
KORSZERŰSÍTSD RENDELŐD
m ű sze re s  fe l sze re l t s é g ét

s e g í t s é g é v e l !
K A M AT M E N T E S 

F I N A N S Z Í R O Z Á S

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

Az államilag támogatott 
finanszírozás igénybe 
vehető minden nagy értékű 
állatgyógyászati eszközünkre!

A kölcsön összege:  
1 millió HUF – 150 millió HUF

A hitelprogramban kezdő 
(nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel) 
illetve KATA adózású vállalkozások által 
igényelhető hitel mértéke: 
max. 25 millió HUF

Nagy értékű műszerajánlatunk 
a 38. oldaltól

tel.:+36301746908
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járványvédelmi felszereléseink
és fertőtlenítőszereink 

VÉDŐ- 
FELSZERELÉS

KÉZ- 
FERTŐTLENÍTŐ 

FELÜLET 
FERTŐTLENÍTŐ 

A termékeket az AlphaVet B2B oldalán, az AlphaPortalon megtekintheti.
Ha még nincs Alphaportal kódja, kereskedelmi képviselőjén keresztül igényelhet.

https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerek/?ipage=1&rendezes=0&sorrend=4
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A kiadványban szereplő termékképek illusztrációk! A termékváltoztatás jogát fenntartjuk a napi készlet függvényében!

Orlin Handcare 
fertőtlenítés előtti kéztisztításhoz

Cikkszám: SZB826

• Bőrápoló hatású kéztisztító szer 
(folyékony szappan) 

Fő tulajdonságok: 
• Kíméletesen, de alaposan tisztítja 

a kéz bőrét
• Illat és színezékmentes
 Összetétel: Felületaktív anyagok 

Kiszerelése: 5 kg

kéztisztító

1 kg cikkszám: HYPR87 
10 kg cikkszám: HYPR77
Adagoló cikkszám: HYPR88

 Hand Hygiene
1st line of defence against the spread

of Coronavirus

Adapted and effective products
for professional use only

WASH

1

  

The stage of cleaning hands with soap 
and water is essential for the removal 
of soiling, even if it is not visible to 
the naked eye, that prevents the 
disinfectant working correctly.

+ Contains a lipid protector

+ Dermatologically tested

+ Close to the skin’s physiological pH

+ Formulated with surfactants

    selected for their excellent

    compatibility with the skin

+ Ensures hands are properly washed

+ Fragrance- and colourant-free

SOFTY TOUCH’
HYPOALLERGENIC

DUO TOUCH’
2-IN-1

DUO TOUCH’ is a 2-in-1 soap which  

cleans and disinfects hands. 

+ Rapid disinfectant action

+ Bactericide and yeasticide

+ Disinfectant action in the presence of 

    interfering substances

+ Suitable for frequent use

+ Fragrance- and colourant-free

Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1499 30 sec 1.5 ml

Yeasticide EN 1650 30 sec

Hazardous. Observe the precautions for use. Use biocides with care.

Before use, read the product labels and information.

Follow Kersia

www.kersia-group.com

DISINFECT
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Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1500 30 sec 3ml

Yeasticide 
Fungicidal

EN 1650 30 sec

Virucide EN 14476 90 sec

Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1500 30 sec 3ml

Yeasticide 
Fungicidal

EN 1650 30 sec

Virucide EN 14476 90 sec

Our hydroalcoholic disinfectants ensure optimum hand disinfection:

  + Broad spectrum of action: bactericide, yeasticide, fungicide, virucide

  + Rinse-free
  + Ready to use

  + Fragrance- and colourant-free

  + Suitable for frequent use

DISINFECTANT
GEL

DISINFECTANT
SOLUTION

Feb. 07/2020

Duo Touch + adagoló

Kéztisztító és fertőtlenítő oldat
• Kettő az egyben termék: tisztítja és 

fertőtleníti a kezet
• Baktericid és fungicid hatás
• Illatosítót és színezéket nem tartalmaz

• Nincs benne EDTA
• Gyakori használatra alkalmas

Kiszerelés: 1 kg, 10 kg

kézfertőtlenítő 

A fertőtlenítő hatású BradoLife termékcsalád hatékony védelmet 

nyújt az Ön és egész családja számára a kórokozókkal, baktériumok-

kal, vírusokkal, gombákkal szemben!

A BradoLife kézfertőtlenítő gél a megoldás a kifogástalan higiénia 

külső körülményektől független biztosítására. Ez a fertőtlenítő gél víz 

nélkül tisztít és fertőtlenít.

Felhasználási terület: higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosako-

dás. Alkalmazási mód: Felhasználásra kész oldat. 5 ml mennyiséget 

dörzsöljünk szét a kézen és az alkaron. Behatási idő: 30 másodperc. 

Sebészi bemosakodáshoz a műveletet egymás után 5x kell elvégez-

ni. Kiszerelés: 1 liter.

BradoLife
kézfertőtlenítő - 500 ml

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő, 
műtéti bemosakodó - 1 liter

kézfertőtlenítő 

kézfertőtlenítő 

500 ml cikkszám:  BRADO11 Cikkszám: BRADOPL
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• Mikron
• Kék 
• 38x47 cm 
• 100 db

PE Fólia cipővédő, 
• Gumírozott
• Kék

Kék cipővédőLábzsák 

Cikkszám: A530102
Cikkszám: LZSE2

• Az arcpajzs védelmet 
nyújt az arcot érintő köz-
vetlen cseppfertőzéssel 
szemben

• Könnyű szerkezetének 
köszönhetően viselése is 
egyszerű 

• Alkohollal szennyeződésmentesen tisztítható.

• Légzésvédelmet nem biztosít viselője számára, így száj-

maszkkal együttes alkalmazása ajánlott.  

Felhasználása: kórházak, egészségügyi intézmények. Gyógy-

szertári, laboratóriumi és ipari használatra.

Olyan személyeknek, akik nagy eséllyel találkoznak fertőzött be-

teggel. Az egészségügyi dolgozóknak, például a szemüveges 

orvosoknak ez az egyik legjobb védőfelszerelés, hiszen számuk-

ra a védőszemüveg viselete egyébként problémát okozna. Az 

önkormányzatoknál is nagy igény van erre az eszközre, hiszen a 

pajzsokat elsősorban szociális munkásoknak adják, akik az idő-

seknek segítenek, például a bevásárlásban. Nem elhanyagolható 

azonban az sem, hogy a közterületesek, a patikusok és az idősek 

otthonában dolgozók számára is hatalmas segítséget nyújt az 

arcvédő.

Arcpajzs

Cikkszám: PÉGI25

A karcolódásmentes lencséknek köszönhetően a munkavégzés 

közben védelmet nyújt csiszolás, gyalulás és egyéb munkák so-

rán keletkező apró szemcsék ellen. Ez a kivitel kifejezetten szem-

üveges emberek részére készült, az állítható szárhossznak és a 

szemüveg felső részének kiképzése miatt, kényelmesen hordható 

a látást segítő szemüveggel együtt, de akár anélkül is használha-

tó. Megfelel az EN 166, EN170, EN172 szabványnak.

Állítható szárhosszúság • Nyakpánt rögzítéséhez lyukkal a 

szárakon • Megfelelő védelmet nyújt a szemnek oldal irányból 

is • Véd a könnyű, szálló részecskéktől • Modern design • Jól 

illeszkedik és kényelmes • Alacsony, optimálisan elosztott súly

UV szűrős védőszemüveg

Átlátszó cikkszám: BELATIM2

Sárga cikkszám: BELATIM3

Barna cikkszám: BELATIM4

A kontakt nélküli hőmérő a homlokon tör-

ténő méréshez alkalmas. A műszer a hom-

lok által kibocsátott hő segítségével méri a 

testhőmérsékletet. Üzemeltetése egysze-
rű, higiénikus, megbízható és rendkívül 
pontos. A termék használója egy másod-

percen és gombnyomáson belül pontos 

eredményt kap. 

A kontakt nélküli hőmérő a homlokon tör-

ténő méréshez alkalmas. A műszer a hom-

lok által kibocsátott hő segítségével méri a 

testhőmérsékletet. Üzemeltetése egysze-
rű, higiénikus, megbízható és rendkívül 
pontos. A termék használója egy másod-

percen és gombnyomáson belül pontos 

eredményt kap. 

Infravörös lázmérő TG-801AInfravörös lázmérő CK-1503

Cikkszám: PÉG26
Cikkszám: CK1503

BEÉRKEZETT!BEÉRKEZETT!
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• Nitril kesztyű, púdermentes kék 
színű 

• Nitril, kaucsuk alapanyagból
• Pormentes, mikro-érdesített 

ujjvég, a szárrész felgöngyölt, 
kétkezes 

• 5,8 gramm/db,  300 mm kesztyű-
hossz

• Vízálló. AQL:1,5, EN 455,EN 347-1
• Egyszeri használatra, nem steril
• 100 db / papírdoboz kiszerelésben 

Nitril Kesztyű

Cikkszám:
PÉGI6 5,8 g 300 mm HYCARE - M 100x
PÉGI7 5,8 g 300 mm HYCARE - L 100x
PÉGI19 5,8 g 300 mm CARE SERVE - S 100x

• Könnyen felvehető és eltávolítható
• Mikro textúrája jó nedves és száraz tapadási tulajdonságokkal 

rendelkezik
• Extra vékony,mely fokozza kényelmesebb viselés érzését

• Jó vírus gátló tulajdonságok
• Lágyabb, mint a szokásos nitril és vinyl kesztyűk

• Latexmentes,púdermentes,fe-
hérjétől mentes,vízálló

• Egyszeri használatra, nem steril
• 100 db / papírdoboz kiszerelés-

ben
• 240 mm kesztyűhossz

Nitril Kesztyű XS

Cikkszám: 261131

S, M és L-es méretekben a készlet erejéig!

PE Fólia cipővédő, 
• 18 mikron vastagságú PE alapanyag-

ból készülő köpeny
• Univerzális méretű, kapucnis, vízálló, 

egyszeri használatra 
• 150cm mell x 120cm hossz
• Fehér

Látogató köpeny

Cikkszám: AXX01

• Nem szőtt textil, egyszerhasználatos látogatói szett, patentos  

• Fehér színben, 25 grammos alapanyagú, zseb nélküli 

• XL- XXL méretben
• Külön alsó és felső rész, egy csomagban

Látogató szett 
2 részes

XL cikkszám: PÉGI17   Egység csomag 10 db.
XXL cikkszám: PÉGI16   Egység csomag 10 db.

Polipropilén overáll

• 45 g/m2 polipropilén alap-
anyagból

• cipzárral záródó
• kapucnis, gumírozott arckör
• bokánál és csuklóban gumíro-

zott
• méretek: XL,XXL

Egység csomag 5 db.
• Eldobható nővérsapkák a 

magas higiéniai területeken 
történő szennyezés elleni 
védelem érdekében.

• A sapkák nem sterilek és 
csak nem steril egészségügyi 
környezetben használhatók.

Nővérsapka

Jelenlegi készlet 
csak rózsaszínben!

Cikkszám: 2260006

Cikkszám: PHPE4732 fehér XL
Cikkszám: PHPE4733 fehér XXL
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• Nyakpánttal a biztonságos rögzítéshez

• Úgy tervezték, hogy kiküszöbölje a váll, a mellkas és a hónalj 

területének szennyeződését az extra higiénia érdekében

• A kesztyűn keresztül jól áttapintható a vizsgált terület

• 100% polietilénből készül
• 25 mμ vastagság
• 90 cm hosszú (ujjhegytől a nyakig)
• Adagolódoboz 50 db

Tulajdonságok és előnyök: 
• Enyhén púderezett a kiváló száraz felszívódás érdekében

• A kéz és az ujjak, ujjbegyek formájához illeszkedő, hajlított 

kialakítás a lehető legérzékenyebb tapintás érdekében

• Tiuramoktól és tiazoloktól mentes
• A gyártási folyamat során alkalmazott tisztítási eljárásoknak 

köszönhetően alacsony a fehérjeszint, és a kimutathatósági 

határérték alatt vannak a kémiai szennyezések.

• Biológiailag lebontható, 
környezetbarát

• Mikrotexturált kialakítása 
jó tapadást biztosít a 
műszer hatékony keze-
léséhez

• Méret: XS
• 100 db/csomag

L-es vállvédős kesztyű Steril latex kesztyű

• 92 cm hossz
• Erős, strapabíró anyag
• Ideális vizsgálatokhoz
• Hosszú szára védi az alkart is
• Egyszerhasználatos polyethilén kesztyűk, különböző anyag-

vastagságban

Polysem hosszú PE Kesztyű

Cikkszám: 260725 Cikkszám: BELA6

Cikkszám:

571200 24 mikron 100 db L-méret Arany

24194 28,5 mikron 100 db L-méret Narancssárga

27920 33 mikron 100 db S-méret 

24225 33mikron 100 db L-méret Citromsárga

• A természetes latexből készült háztartási gumikesztyű ideális 

védelmet nyújt a kezek számára takarítás vagy kerti munka 

közben 
• Hatékonyan megvédi a kézbőrt mindenféle szennyeződéstől, 

a vegyszerek maró hatásaitól, illetve más egyéb kellemetlen 

behatásoktól 
• Méhsejt mintázattal megerősített felülete a tenyér és az ujjak 

mentén, biztosabb fogást eredményez, nedves használat 

közben is

Háztartási gumikesztyű

Cikkszám:

PÉGI24 40 gramm, kék - 1 pár - L

PÉGI23 40 gramm, kék - 1 pár - M

PÉGI22 40 gramm, kék - 1 pár - S
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• FFP2 / KN95 sztendernek megfelelő 
szűrési teljesítmény

• Ismételten felhasználható 72 órán belül, 
összesen 4 óra időtartamra garantálja a 
védelmet.

• EN 149 FFP3 légzésvédők Védelmi szint: 
50 X expozíciós határérték Védelem: 

• Véd a szilárd aeroszolok és / vagy 
mérgező folyadékok ellen.

• Gumis 
• Fehér
• Általános utcai használatra
• Csökkenti a fertőzési kockázatot bevá-

sárláskor, postai ügyintézéskor
• Kényelmes viselet
• Egyszer használatos, költséghatékony

• Gumis 
• Kék
• Általános utcai használatra
• Csökkenti a fertőzési kockázatot bevá-

sárláskor, postai ügyintézéskor
• Kényelmes viselet
• Egyszer használatos, költséghatékony

Szájmaszk FFP2

Sebészeti szájmaszkSebészeti szájmaszk

FFP3 maszk

Járványvédelmi felszerelések
és fertőtlenítőszerek 

• Gyenge mérgek, mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony 

részecskék ellen (pl. keményfa-porok, üveggyapot, műanya-

gok, ásványi olajok, fémpor és füst, alumínium, kvarc, réz, 

baktériumok)
• Összehajtható paneles forma, higiénikus: minden darab külön 

tasakban
• Nem allergén
• Megfelel az EN 149:2001 

+ A1:2009 európai szab-
ványnak, a szilárd és nem 
illékony folyékony részecs-
kék elleni védelemmel 
rendelkező fél álarcokra 
vonatkozóan

Szelepes FFP2 szájmaszk

A koronavírus ellen a leghatékonyabb védelmet nyújtja!

Cikkszám: SETINO1

Cikkszám: 2260009

Cikkszám: BELATIM5

Cikkszám: MSZ1
Cikkszám: PHPE256

Egység csomag 5 db.

aktuális brosúránk
a benne megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 

a készeltek és az árak napi szinten változhatnak!

járványvédelmi felszereléseink és fertőtlenítőszereink 

https://issuu.com/alpha-vet/docs/vedofelszerel_sek_higienia_0417?fr=sMjdjOTEzOTAzOTk
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Gyűjtsd a 
visszajelzéseket!Küldd el a hírlevelet 

az ajánlatoddal!Szűrd le az 
adatbázisod! 

Juttasd el a csomagot 
páciensednek!

Állítsd össze 
a megrendelést!

A házhozszállítás 
folyamataPraxis 

Tipp 
Igény felmérése gazdiknak

         Gyűjtsd a 
visszajelzéseket!

Küldd el a hírlevelet 
az ajánlatoddal!Szűrd le az 

adatbázisod! 

Juttasd el a csomagot 
páciensednek!

Állítsd össze 
a megrendelést!

https://issuu.com/alpha-vet/docs/k_rd__v-sablon-kisz_ll_t_shoz?fr=sMDBlYzEyMTAzMTk


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

 Rendelésedet leadhatod DokiforVets szoftveren keresztül!

Praxis 
Tipp 

Online termékrendelés 
az AlphaVettől

Megrendelés menete

Az AlphaVet akciós csomagajánlata

Az AV összeállítja 
a csomagot!

Add le a 
megrendelést 

az AlphaVetnek!

Gyűjtsd össze a gazdiktól 
érkezett megrendelésedet!

Az AV kiszállítja 
a megrendelésedet!

https://www.youtube.com/watch?v=B0xlPsHRWWU
https://issuu.com/alpha-vet/docs/termekcsomag-megrendelo-interaktiv?fr=sZGMyMDEyMTAzMjI
https://www.dokiforvets.hu/rendeles.html
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HOGYAN RENDELHETED MEG?

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.

GYÓGYSZEREK KÓROKOZÓK

Biocan Novel 
Puppy Parvo, szopornyica

Biocan Novel 
DHPPiL4

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira

Biocan R Veszettség

Biocan Novel 
DHPPilL4R

Parvo, szopornyica, Rubarth, 
Parainf luenza, Leptospira, 

veszettség

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

nyelőcső-, bélférgek)

Norovrem 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

Megrendelhető az állatorvos 
látogatóktól vagy az Aplha-Vet 
Vevőszolgálatától. 
Telefon: 06-30-400-2117, 
e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

A Kölyökcsomagról országos 
megjelenésünk a www.vetadvisor.hu 
honlapon található. 
A Te rendelőd is szerepel az oldalon? 

KÖLYÖKCSOMAG PROGRAM

Mit is jelent ez? 
Nézzük a csomagok összetételét! A kiskutyák első 
állatorvosi kezelésében alapvetően a vakcinák 
és a parazitaellenes szerek játsszák a legfonto-
sabb szerepet. A kölyökcsomag gyógyszerösz-
szetétele 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 kis-
kutyához, minden megrendelt csomag mellé. 
Az esztétikus ajándékdobozban megtalálható a 
tápot tartalmazó mintacsomag, rágókötél, tisz-
tasági csomag és a kölyökprogramhoz valamint a 
takarmányozáshoz kapcsolódó oktatási anyagok. 

Az Alpha-Vet Kft. az állatorvosok számára 2020-ban indítja útjára kölyökcsomag wellness 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. 

*WSAVA 2015 AJÁNLÁSA ALAPJÁN.
*164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET

* 128/2009. (X. 6.) FVM RENDELET,

https://www.vetadvisor.hu/
tel.:+36304002117
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megjelent  az  alphavet 
első online Vademecuma állator vosi 
rendelők és kisállat  praxisok részére

Olvass bele!

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av-vademecum-2020-tarsallatos?fr=sZGJkMjEzODk5MDI
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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 rm é ke i n k 
társáll atok 
s z á már a

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

anyagforgalomra ható szerek

APOMORPHIN HCL
Apomorphin tartalmú 
hánytatószer kutyáknak.

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-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-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/bela154-belfer-100-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekegyeb-gyogyszer/wdt2-apomorphin-hcl-5-mgml-injekcio-5x1-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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A vakcinázás immunológiája röviden 2.rész

A gazdaszervezet sejtjeitől függetlenül 
létező mikroorganizmus a gombák és a 
baktériumok többsége. Ezen kórokozók 
fertőzése esetében az immunválasz elő-
sorban humorális útra terelődik. A bejutás 
után a veleszületett immunrendszer akti-
válódik, kialakul egy akut helyi gyulladás, 
mely során az érfal átjárhatóvá válik, gyul-
ladásos makrofágok, indukált dendritikus 
sejtek és neutrofil granulociták jutnak 
az érintett területre. Ezt a folyamatot az 
inaktivált vakcinák esetében az adjuván-
sok indukálják, de élő vakcinák esetében 
is rásegíthetnek. A kórokozó mintázata 
és a szövetek sérüléséből származó ve-
szélymintázat alapján a dendritikus sejtek 
aktiválódnak és érési folyamaton esnek 
át, melyet követően aktiválják az adaptív 
immunrendszer sejtjeit.

A dendritikus sejtek elsősorban extra-
celluláris veszélyszignálokat érzékelnek, 
emiatt olyan citokineket (IL-4, IL-5 és IL-
22) termelnek, melyek főként a humorális 
immunválaszt indukálják. Ennek következ-
tében B-limfociták aktiválódnak nagyobb 
mennyiségben, melyekből immunglobu-
lin (IgM, majd IgG) termelő plazmasejtek 
alakulnak ki. Így a vérben detektálható 
mennyiségben jelennek meg a kórokozó-
ra specifikus ellenanyagok. A vakcinázás 
szempontjából is fontos, hogy memória-

sejtek a B- és a humorális immunválaszt 
serkentő T helper 2 sejtekről is termelőd-
nek, melyek képesek védelmet biztosítani 
hosszú távon.

A gazdaszervezet sejtjeitől függő  
mikroorganizmusok a vírusok, daga-
natok és a baktériumok kisebb része.  
Az immunválasz ebben az esetben el-
sősorban a celluláris út felé terelődik, 
miközben a sejtekből kiszabaduló kóroko-
zók ellen a humorális út is aktiválódik. A 
bejutás után a makrofágok és neutrofil 
granulociták aktiválódásával akut helyi 
gyulladás alakul ki. A kórokozóra jellemző 
molekuláris mintázatot elsősorban a sej-
tek belsejében lévő receptorok ismerik 
fel, a veszélyt jelző molekulák pedig a 
sejtek szétesése miatt szabadulnak fel. 
A citotoxikus T sejtek és a természetes 
ölősejtek képesek közvetlenül felismerni 
és eliminálni a fertőzött sejteket. Az el-
pusztított sejtekből kiszabaduló kórokozó 
partikuláit és a veszélyt jelző anyagokat 
a dendritikus sejtek is érzékelik, és akti-
válják elsősorban a T helper 1 sejteket. 
Ezek a limfociták főként makrofágokat és 
neutrofil granulocitákat mozgósítanak, 
hogy fagocitálják az elpusztult sejteket 
és a törmeléket. 

Dr. Lőrincz Márta, Állatorvostudományi Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Kattints ide a cikk folytatásához!

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/794-a-vakcinazas-immunologiaja-roviden-2-resz
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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.

Társállat rendelők 
számára, ha valami 
újdonságot keres

 A JÖVŐ 
VAKCINÁI!

A 2020-AS ÉVRE KÉRJE EGYEDI, 
SZERZŐDÉSES AJÁNLATUNKAT 
KERESKEDELMI KÉPVISELŐJÉTŐL! 

Biocan
N O V E L

R

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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5 mg /20 mg /100 mg         kapszula kutyák és macskák részére
Viroplazin

NEM CSAK 
A PARVOVÍRUS ELLEN 
hatékony!

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

A szokványos kezelés mellé adott napi 2 kapszula gátolja avírusok osztódását

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
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Gyors rendelés: dokiforvets

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

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

APOMORPHIN 
HCL 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 

KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V.

apomorphin 
tartalmú 
hánytatószer 
kutyáknak

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekegyeb-gyogyszer/wdt2-apomorphin-hcl-5-mgml-injekcio-5x1-ml
https://www.dokiforvets.hu/
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FÉLE HATÓANYAG
A Z E G Y E T L E N
S Z I N E R G I S T A
KOMBINÁCIÓBAN!

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

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

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

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

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

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

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

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK
HATÉKONY GYÓGYSZERE

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

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekborgyogyaszati-keszitmenyek/alph1-alphaderm-plus-30-ml-hu
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
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 PESTIGON RÁCSEPEGTETŐ OLDAT A.U.V. 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

BOLHA ELLEN

KULLANCS ELLEN

SZŐ      RTETŰ         ELLEN

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/nbk8-pestigon-spot-on-m-10-20-kg-1x
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a/d LÁBADOZÁSRA, GYÓGYULÁSHOZ

d/d BŐRPROBLÉMÁKRA

j/d IZÜLETI BÁNTALMAKRA

l/d MÁJPROBLÉMÁKRA

r/d TÚLSÚLYRA

t/d FOGÁSZATI PROBLÉMÁKRA

y/d PAJZSMIRIGYPROBLÉMÁKRA

z/d ÉTELALLERGIA ÉS INTOLERANCIÁRA

SNACK

c/d A HÚGYÚTAK EGÉSZSÉGÉHEZ

i/d EMÉSZTŐRENDSZERI RENDELLENESSÉGEKRE

k/d VESEBETEGSÉGRE

m/d CUKORBETEGSÉGRE

s/d STRUVIT KÖVEK ELLEN

u/d URÁT- ÉS CISZTINKÖVEK FELOLDÁSÁRA

w/d TESTSÚLY MEGTARTÁSÁRA

METABOLIC

HILL’S PET NUTRITION:

OPTIMÁLIS 
ÉTRENDDEL 
AZ ÁLLATOK 
JÓLÉTÉÉRT

Hamarosan 

rendelhető! Ha kutyája/macskája megbetegszik, a Hill’s 
Prescription Diet klinikailag bizonyított 
gyógyhatású, ízletes száraz eledelek széles 

skáláját kínálja. 

Ezek a diétás eledelek különféle betegségek 
esetén alkalmazhatók, mint például húgyúti 
betegségek, bőrproblémák, vesebetegségek, 
emésztőrendszeri betegségek és elhízás.

Nagy örömmel tájékoztatunk arról, hogy az Alpha-Vet Kft. 
a Hill's termékek forgalmazója az idei évtől. 
A folyamatos termékellátás és készletgazdálkodás érdekében szeretnénk 
nagyjából  10 percre kérni a segítségedet egy kérdőív kitöltésében!
Előre is köszönjük az időt, a fáradtságot és a türelmet, melyet a kitöltésre szánsz, 
ezzel is segítve az egyenletes áruellátást és a közös munkát!

Elősegíti a húgyutak egészségét és 
csökkenti a struvit-kövek újbóli kialaku-
lásának kockázatát.

Száraztáp olyan kutyáknak, melyek 
élelmiszer-allergiára ill. -intoleranciá-
ra visszavezethető bőrproblémákkal, 
hányással vagy hasmenéssel küzde-
nek. 

Kutyák & macskák szervezetének 
operáció, nagyobb betegségek utáni 
támogatására, extra magas energi-
asűrűséggel & tápanyag-koncentráci-
óval, puha állagú & rendkívül ízletes.

Hogy megszűnjön a hányás, a hasmenés, 
a puffadás és a székrekedés 

Speciális összetételű tápok veseelégte-
lenséggel vagy vesebetegséggel küzdő 
kutyáknak és macskáknak.

Megelőzi és enyhíti az ízületi fájdal-
makat. Az egészséges tápanyagok/ 
EPA/Omega-3 zsírsav megfelelő 
kombinációjával 21 napon belül érez-
hetően javítja kutyája mobilitását.

Diétás teljes értékű tápok krónikus 
májelégtelenséggel küzdő felnőtt ku-
tyák számára.

Kifejezetten a túlsúlyos, elhízott ku-
tyák/macskák táplálására fejlesztet-
ték ki.

Speciális száraz macskatápot azzal a 
céllal fejlesztették ki, hogy segítse a már 
meglévő struvit-kristályok és -kövek fel-
oldódását.

Speciális macskatáp a túlsúllyal & cu-
korbetegséggel küzdő cicáknak súly-
csökkentés elősegítésére; L-karnitinnel, 
kevés szénhidráttal, sok fehérjével.

Gondoskodik a macskák fogainak és 
fogínyének egészségéről, csökkenti a 
fogkő- és lepedékképződést, semle-
gesíti a szabad gyököket.

A diétás kutyaeledel az urát- & cisz-
tinkövek feloldására, a húgyúti kövek 
képződésének megelőzésére; krónikus 
vesebetegség esetében is alkalmazható.

A diétás táp pajzsmirigy-problémák-
kal küzdő macskáknak, csökkentett 
jódtartalommal, célzottan kialakított 
foszfor-és nátrium-részaránnyal, kü-
lönösen ízletes.

Túlsúlyra hajlamos macskáknak/kutyák-
nak az elért ideális testsúly megtartására, 
csökkentett kalória- & zsírtartalommal, 
L-karnitinnel; tartós telítettségérzést ad.

Ételallergiával & -intoleranciával küz-
dő kutyák/macskák kizárásos diétája.

Teljes értékű eledel elhízott kutyáknak/
macskáknak súlycsökkentésre és diéta 
utáni súlyuk megtartására.KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE

https://docs.google.com/forms/d/1EOwa1WrDC2EdM9vw_rkDdMhxFv-cIHs6W0NcdbitgIQ/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1aa1q8hHVRmPv5RDWECeHDE7dDdd4tddHf0nvuGyfmcqh64O2nuiKl79E
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a/d LÁBADOZÁSRA, GYÓGYULÁSHOZ

d/d BŐRPROBLÉMÁKRA

j/d IZÜLETI BÁNTALMAKRA

l/d MÁJPROBLÉMÁKRA

r/d TÚLSÚLYRA

t/d FOGÁSZATI PROBLÉMÁKRA

y/d PAJZSMIRIGYPROBLÉMÁKRA

z/d ÉTELALLERGIA ÉS INTOLERANCIÁRA

SNACK

c/d A HÚGYÚTAK EGÉSZSÉGÉHEZ

i/d EMÉSZTŐRENDSZERI RENDELLENESSÉGEKRE

k/d VESEBETEGSÉGRE

m/d CUKORBETEGSÉGRE

s/d STRUVIT KÖVEK ELLEN

u/d URÁT- ÉS CISZTINKÖVEK FELOLDÁSÁRA

w/d TESTSÚLY MEGTARTÁSÁRA

METABOLIC

HILL’S PET NUTRITION:

OPTIMÁLIS 
ÉTRENDDEL 
AZ ÁLLATOK 
JÓLÉTÉÉRT

Hamarosan 

rendelhető! Ha kutyája/macskája megbetegszik, a Hill’s 
Prescription Diet klinikailag bizonyított 
gyógyhatású, ízletes száraz eledelek széles 

skáláját kínálja. 

Ezek a diétás eledelek különféle betegségek 
esetén alkalmazhatók, mint például húgyúti 
betegségek, bőrproblémák, vesebetegségek, 
emésztőrendszeri betegségek és elhízás.

Nagy örömmel tájékoztatunk arról, hogy az Alpha-Vet Kft. 
a Hill's termékek forgalmazója az idei évtől. 
A folyamatos termékellátás és készletgazdálkodás érdekében szeretnénk 
nagyjából  10 percre kérni a segítségedet egy kérdőív kitöltésében!
Előre is köszönjük az időt, a fáradtságot és a türelmet, melyet a kitöltésre szánsz, 
ezzel is segítve az egyenletes áruellátást és a közös munkát!

Elősegíti a húgyutak egészségét és 
csökkenti a struvit-kövek újbóli kialaku-
lásának kockázatát.

Száraztáp olyan kutyáknak, melyek 
élelmiszer-allergiára ill. -intoleranciá-
ra visszavezethető bőrproblémákkal, 
hányással vagy hasmenéssel küzde-
nek. 

Kutyák & macskák szervezetének 
operáció, nagyobb betegségek utáni 
támogatására, extra magas energi-
asűrűséggel & tápanyag-koncentráci-
óval, puha állagú & rendkívül ízletes.

Hogy megszűnjön a hányás, a hasmenés, 
a puffadás és a székrekedés 

Speciális összetételű tápok veseelégte-
lenséggel vagy vesebetegséggel küzdő 
kutyáknak és macskáknak.

Megelőzi és enyhíti az ízületi fájdal-
makat. Az egészséges tápanyagok/ 
EPA/Omega-3 zsírsav megfelelő 
kombinációjával 21 napon belül érez-
hetően javítja kutyája mobilitását.

Diétás teljes értékű tápok krónikus 
májelégtelenséggel küzdő felnőtt ku-
tyák számára.

Kifejezetten a túlsúlyos, elhízott ku-
tyák/macskák táplálására fejlesztet-
ték ki.

Speciális száraz macskatápot azzal a 
céllal fejlesztették ki, hogy segítse a már 
meglévő struvit-kristályok és -kövek fel-
oldódását.

Speciális macskatáp a túlsúllyal & cu-
korbetegséggel küzdő cicáknak súly-
csökkentés elősegítésére; L-karnitinnel, 
kevés szénhidráttal, sok fehérjével.

Gondoskodik a macskák fogainak és 
fogínyének egészségéről, csökkenti a 
fogkő- és lepedékképződést, semle-
gesíti a szabad gyököket.

A diétás kutyaeledel az urát- & cisz-
tinkövek feloldására, a húgyúti kövek 
képződésének megelőzésére; krónikus 
vesebetegség esetében is alkalmazható.

A diétás táp pajzsmirigy-problémák-
kal küzdő macskáknak, csökkentett 
jódtartalommal, célzottan kialakított 
foszfor-és nátrium-részaránnyal, kü-
lönösen ízletes.

Túlsúlyra hajlamos macskáknak/kutyák-
nak az elért ideális testsúly megtartására, 
csökkentett kalória- & zsírtartalommal, 
L-karnitinnel; tartós telítettségérzést ad.

Ételallergiával & -intoleranciával küz-
dő kutyák/macskák kizárásos diétája.

Teljes értékű eledel elhízott kutyáknak/
macskáknak súlycsökkentésre és diéta 
utáni súlyuk megtartására.KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE
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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
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K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

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

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

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért

https://www.alphaportal.hu/petfooddietas-eledelekdietas-szaraztapok/pvt120204s-vet-life-natural-diet-dog-ultrahypo-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/pvt100076s-vet-life-natural-diet-cat-gastrointestinal-10kg
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a termékképek illusztrációkFROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL NAGYSZERŰ LESZ20 Vet Hírek 2020. január

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

N&D Quinoa és Pumpkin tápok értékesítésével!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmina prémium csomagok

az év ajánlata!

  20

folytatódik
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www. happyandfit.eu*Állati eredetű fehérjeforrásként kizárólag bárányból származó fehérjét tartalmaz.

A TELJESÍTMÉNY F É M J E L E Z V E

*Az ajándék spot on-ok mérete nem választható, rendszerünk az alábbi 
rögzítésekben veszi fel a rendeléseket: a Balance, Power és Energy Plus 

tápokhoz 1 tubusos L-es méretű Spot On-t adunk ajándékba, 
a Welpen XL termékhez 1 tubusosS-es méretűt.

VÁSÁROLJON 
2 DB EGYFORMA 
HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
20 KG-OS TÁPOT ÉS 
AJÁNDÉKBA ADUNK 2 
DB EGYFORMA PESTIGON 
SPOT-ON-T!*

HAPPY&FIT PROFESSIONAL
ENERGY PLUS 20 KG

Felnőtt, munkakutyáknak ajánljuk, magas fehérje 
és zsírtartalommal a maximális erő és lendület 
fenntartásához. Lenmaggal, répapéppel, halolajjal.

Energy Plus   30/20
15 165 Ft  758 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
POWER 20 KG 

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

rizzsel és lenmaggal. 

Power   26/16
13 297 Ft  665 Ft/kg

Welpen XL   24,5/12,5
15 879 Ft  794 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
WELPEN XL 20 KG

4 hetes kortól ajánljuk nagytestű kölyökkutyáknak. Ízle-
tes, friss baromfihússal, rizzsel, cukorrépapéppel, hallal, 
halolajjal, kagylóval, almatörköllyel, gyógynövényekkel. 

Balance   24/10
13 571 Ft  679 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
BALANCE 20 KG  

Felnőtt, érzékeny emésztésű vagy válogatós kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes baromfihússal, kölessel, rizzsel, cukor-

répával, jukkával, almatörköllyel, gyógynövényekkel. 

20 kg20 kg20 kg

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

AJÁNDÉK!

https://www.happyandfit.eu/
https://www.happyandfit.eu/
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BIZONYÍTOTT ÉS HATÉKONY KEZELÉS A DEMODIKÓZIS ELLEN
Kezelje a szőrtüsző atkásságot és egyúttal gondoskodjon a hosszú 
távú kullancs és bolha elleni védelemről is, egyetlen készítménnyel!
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KEZELJE A DEMODICOSIST 
A BRAVECTO EGYETLEN ADAGJÁVAL

100% HATÉKONYSÁG
1

ADAG

A Demodex atka gyorsan szaporodik, 
ezáltal nagyon súlyos bőrtüneteket, 
másodlagos fertőzéseket és 
akár elhullást is okozhat.

BBRAVVECTTO® RRÁGÓÓTABBLETTTA
A klinikai vizsgálatok szerint, egyetlen kezelés 
után, a 28. napra 99,8%-kal csökkent az atkák 
száma, míg az 56. napon a termék 100%-os 

hatékonyságát bizonyították. Jelentős javulás 
tapasztalható a�bőrelváltozások tekintetében 

és a szőrzet újra növekedésnek indul.1

Hosszú távú, akár 1 évig tartó meg gyelések 
alapján a kezelés sikeressége bizonyított.2,3

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a készítményhez mellékelt használati utasítást! 
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.
1. Fourie et al. Parasites & Vectors 2015; 8:187  3. Duangkaew et al. Vet Dermatol 2018
2. Djuric et al. Parasites & Vectors  2019; 12:270  

2001 MSD Bravecto Demodex canis advertisement A4.indd   4 24.2.2020   17:23:01

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=bravecto&skat=372
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Adj nekem macskáknak való Credelio tablettát: kicsi, ízesített rágótabletta, szívesen megeszem*.1 
Kifejezetten macskák számára kifejlesztve, gyorsan kialakuló védettséget ad2,3 a magamfajta macskák  
számára egy egész hónapon át.

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

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

ÚJ
Credelio® kifejezet-
ten macskák számára 
Gyorsan kialakuló 
védettség

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

KÍMÉLETLEN A BOLHÁKKAL  
ÉS A KULLANCSOKKAL
KÍMÉLETES VELEM

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

TENNIVALÓIM:
ALVÁS A KANAPÉN

ALVÁS AZ ÁGYON

BEVENNI AZ ÚJ BOLHA ÉS  

KULLANCS ELLENI TABLETTÁT

ALVÁS A GAZDI ÖLÉBEN

ALVÁS A TERASZON

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

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

Macska 
testtömege (kg)

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

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

3+1
akció

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio%20macsk%C3%A1knak&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio%20macsk%C3%A1knak&skat=372
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A Foresto kullancsok és bolhák ellen védelmet biz-
tosító nyakörv alkalmazási köre új, a lepkeszúnyogok 
által terjesztett Leishmania infantum-mal történő 
fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló javal-
lattal egészült ki.

#8hónap védekezés a kullancs ellen

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

#8 HÓNAP GONDOSKODÁS
MÁR LEISHMANIA ELLEN IS

bolha kullancs

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

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Tk.sz.: Foresto 1,25 +0,56 g nyakörv macskáknak és kutyáknak 
< 8 kg 2987/1/11 MgSzH ÁTI, Foresto 4,50 +2,03 g nyakörv 
kutyáknak > 8 kg: 2988/1/11 gSzH ÁTI.
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Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=foresto&skat=372
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www.advantix.hu

A rémtörténetnek vége

5x-ös védelem kullancsok, bolhák, 
szúnyogok, legyek és tetvek ellen!

Macskákon történő
alkalmazás tilos!

Alkalmazás előtt kérjük,
olvassa el a használati utasítást!

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel: +36-80-201-399 (munkanapokon 9-16 óráig)
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Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak 0,4 ml/pipetta, Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyáknak 1,0 ml/ pipetta, Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak 2,5 ml/pipetta, Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak
4,0 ml/pipetta, Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak 6,0 ml/pipetta. Hatóanyagok: 100 mg/ml imidakloprid és 500 mg/ml permetrin. 

Javallatok: Az Advantix spot on elpusztítja a kullancsokat, bolhákat és szőrtetveket. Távol tartja a kullancsokat, szúnyogokat, lepkeszúnyogokat, szuronyos istállólegyeket. Alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás 
(FAD) kezelési programjának részeként. Csökkenti a kullancsok közvetítette ferőzések (borreliosis, rickettsiosis, ehrlichiosis) kockázatát. Csökkenti a szúnyogok és lepkeszúnyogok közvetítette fertőzések (leishmaniosis) kockázatát. 
Távol tartja a szuronyos istállólegyet, ezzel segít megelőzni a légycsípés okozta allergiás bőrgyulladás kialakulását. Ellenjavallatok: Macskáknak nem adható. Nem alkalmazható 7 hetesnél fi atalabb és 1,5 kg-nál kisebb 
testtömegű, illetve a az Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyák készítmény esetében 40 kg-nál kisebb testtömegű kutyakölykön. Adagolás: Bőrön való külsőleges használatra. A kutya testtömegének megfelelő Advantix 
készítményt kell alkalmazni. Vemhesség és szoptatás ideje alatt alkalmazható. Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@bayer.com

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást. Tk.sz.: Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak: 2526/1-6/09 MgSzH ÁTI,  
Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyáknak: 2527/1-6/09 MgSzH ÁTI,  Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak: 2528/1-6/09 MgSzH ÁTI, Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak: 2529/1-6/09 MgSzH ÁTI, Advantix spot on
40-60 kg közötti kutyáknak: 3911/1-6/17 NÉBIH ÁTI

BAAXAH2004_Advantix_Alphavet_hirdetes_mutacio_200x295_v1.indd   1 4/20/20   11:45 AM

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=advantix&skat=372
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CSAK
CSÖPPENTSD RÁ!

AZ ELSŐ
SZEMCSEPP

KUTYÁK
HÁNYTATÁSÁRA

CLEVOR® 30MG/ML SZEMCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA

Hatóanyaga: Ropinirol. Javallat: Hányás kiváltására kutyákban. Adagolás: A Clevor®-t a szembe kell juttatni, 
céldózisa 3,75mg/m2, ami megfelel 1-8 cseppnek a kutya testsúlyától függően. Ellenjavallat: Központi idegrendszeri 
tompultság, görcsök vagy más tünetekkel járó neurológiai problémák; hypoxia, dyspnoe vagy garatreflexek hiánya; 
éles idegentestek, korrozív anyagok, illóanyagok vagy szerves oldószerek elfogyasztása esetén; hatóanyaggal vagy 
más segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Mellékhatások: Nagyon gyakori: Átmeneti enyhe vagy közepes 
szemkipirulás, váladékozás, harmadik szemhéj előesése és blepharospasmus, átmeneti enyhe letargia és megnövekedett 
szívfrekvencia. Tekintse meg részletes tájékoztatásért az SPC-jét. Használata vemhesség vagy laktáció során: Nem 
javasolt. Kölcsönhatás más gyógyszerekkel: Dopamin antagonisták, nyugtatók és más gyógyszerek hányáscsillapító 
tulajdonságokkal csökkenthetik a ropinirol hatékonyságát. Jogi helyzet: Vényköteles állatgyógyászati készítmény. További 
információk: Orion Pharma Animal Health, Orion Corporation, Espoo, Finnország.

Irodalom:
1. Millan, MJ et al. J Pharmacol Exp Ther 303 (2002), doi:10.1124/jpet.102.039867. 
2. Suokko, M et al. Vet Rec (2019), doi:10.1136/vr.104953. 

Amikor a kutyák valami potenciálisan mérgező vagy 
ártalmasat lenyelnek, gyorsan kell cselekednünk. 
A Clevor® egy rendkívül szelektív hánytatószer, 
a hatás gyorsan alakul ki és a hányás rövid ideig 
tart. A kényelmes, egyszer használatos cseppentő 
egy injekció nélküli kezelést biztosít bármilyen 
méretű kutya számára.

Próbáld ki és szerezz új barátokat.

Orion Pharma Kft.
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Tel.: +36 1 8863015

Clevor_adv_press_A4.indd   1 2020. 01. 31.   11:03

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/orion58-clevor-30-mgml-szemcseppoldat-3x06-ml


  35FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

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

C
A
SI
T1
7/
0
2.
20

*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

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=simparica&skat=372
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Egyetlen, havi adagolású
rágótablettában a legszélesebb

védelem az élősködők ellen.

EGGYEL
A LEGTÖBB 

ELLEN

ÚJ INDIKÁCIÓ 2019 ÓTA

Szőrtüszőatka

Ostorféreg

Kampósfejű féreg

Orsóféreg

Szívféreg

Kifejlett bolha

Kifejlett kullancs

Rühatka

Tüdőféreg

Szemféreg

Egyetlen, havi adagolású
rágótablettában a legszélesebb

védelem az élősködők ellen.

EGGYEL
A LEGTÖBB 

ELLEN

ÚJ INDIKÁCIÓ 2019 ÓTA

Szőrtüszőatka

Ostorféreg

Kampósfejű féreg

Orsóféreg

Szívféreg

Kifejlett bolha

Kifejlett kullancs

Rühatka

Tüdőféreg

Szemféreg

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=nexgard&skat=372
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A beteg adatai: 4 éves, tojó 
nimfapapagáj (Nymphicus 
hollandicus).

Kórelőzmény: A tulajdonos 
elmondása szerint a papagáj 
fejének bal oldali felén 2 hete 
kezdődő és fokozatosan na-
gyobbodó duzzanat jelentke-
zett (1. kép). A madár kissé 
letargiássá vált, kevesebbet 
eszik, iszik és ürít.

Fizikális vizsgálat: A vizsgálat során a nimfa nyugodtan viselkedett, megfelelő 
kondíciót mutatott. A fej bal oldalán a szem alatt, a nyakra terjedően egy kb. 1 
cm átmérőjű, kissé ulcerálódott duzzanat látszott, közepesen tömött tapintattal 
(2 . kép). Citológiai vizsgálat céljára az elváltozásból óvatosan vékonytű-aspirációs 
mintát vettünk. A kibuggyanó vérből tárgylemezre szélesztettünk vérkenet-elem-
zés céljára. A citológiai mintát Diff-Quick festés után mikroszkóp alatt vizsgáltuk, 
a vérkenetet Wright-Giemsa szerint festettük, majd értékeltük.

Értékelés: A 3. képen kis nagyítással (20x) a citológiai mintában igen nagy számban 
tűnnek fel az ún. „kerek sejtek”. A 4. képen 100x-os nagyításnál már jól látható, 
hogy ezek a kerek sejtek a vörösvérsejtekhez viszonyítva nagyok, anysocytosisosak, 
citoplazmájuk halványkék és hatalmas kerek magjuk van. Magjukban a kromatin 
rögös formában helyezkedik el.

A mag-citoplazma arány jelentősen nagyobb a megszokottnál. Az 5. kép a ke-
rek sejtek egy erőteljesebben festődő populációját mutatja, ahol a fent említett 
jellegzetességek még markánsabban tűnnek elő. Ezek a kerek sejtek atípusos 
lymphocyták, így daganat típusa nagysejtes lymphoma (kis lymphocyta szinte 
egyáltalán nem látszik a kenetekben), vagy 
másképpen lymphosarcoma.

Ide kattintva megrendelheted a terméket!

Kattints ide a cikk folytatásához!

Laboratóriumi esetismertetés
Dr. Szaniszló Ferenc

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/792-laboratoriumi-esetismertetes
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A Samsung fejlett képalkotó technológiájának köszön-
hetően elképesztően tiszta kép segítségével nagyobb 
biztonsággal hozhat klinikai döntéseket.
  

RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

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

• Egyedülálló képminőség
• Innovatív, piacvezető  képjavító meg-

oldások
• Hatalmas vizsgálófej választék
• Teljesen magyar nyelven
• Szerviz háttér és support
• Humán területen piacvezető, 

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

 professzionális, 

rozsdamentes acélvázas, 

műanyag borítású 

két kivehető nyílásos 

(szív) ultrahangos 

 vizsgálóasztalt

HS30-as 
ultrahang 
vásárlásakor  

ajándékba 
adunk
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel.:+36301746908
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1

2

1

2

Nettó 250 000 Ft-értékig  -5%  kedvezményt, 
nettó 500 000 Ft érték felett  -8%  kedvezményt 
adunk a jelenlegi állatorvosi 
(nagykereskedelmi) árból!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY
IDEXX fogyóanyagokra és SNAP tesztekre

AJÁNDÉK AKCIÓ 
TŰ ÉS FECSKENDŐ EGYÜTTES VÁSÁRLÁSAKOR
Fecskendő + Tű AJÁNDÉK
5 doboz + 5 doboz 1 doboz tű
10 doboz + 10 doboz 1 doboz fecskendő, 2 doboz tű
20 doboz + 20 doboz 3 doboz fecskendő, 3 doboz tű

10 darabos csomag + RABATT
1 csomag  vásárlásakor + 1 csomag ajándék
2 csomag  vásárlásakor + 2 csomag ajándék
3 csomag  vásárlásakor + 3 csomag ajándék

VÉDŐGALLÉR  CSOMAGOKRA
RABATT AKCIÓ 
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel.:+36301746908
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1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

 

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú 
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

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

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles 
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

 

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú 
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

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

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles 
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

Ú j
M á r  e l é r h e t ő

progeszteron, 

Total T4, 

CRP,  SDMA

AJÁNDÉKBA 120 db 

Chem 17-es kisrutin vizsgálathoz

BIZTOSÍTUNK FOGYÓANYAGOT!
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu

tel.:+36301746908
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NOTFALL

s

Új és demó eszközök eladása!

MEX+1717 SCC 
nagy méretű céziumjodidos flatpanel, 
ajándék számítógéppel és szoftverekkel 
5 év garanciával a készlet erejéig!

MEX+1717 SGC  
nagy méretű gadolínium oxiszulfidos flatpanel, 
ajándék számítógéppel és szoftverekkell 
5 év garanciával a készlet erejéig!

Az azonos típusú  demóeszközökre további 5 % kedvezményt adunk! 
(csak az adott darabokra a készlet erejéig)

MOST CSAK 
6 400 000 FT + ÁFA 

MOST CSAK 
6 000 000 FT + ÁFA 

A KÉSZLET EREJÉIG, 
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

+36-30 174 6908  |  aomuszer@alpha-vet.hu
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tel.:+36301746908
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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

  42

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
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BEÉRKEZETT! BEÉRKEZETT!

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.

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő 

 » CO2, Ammónia, Metán, CO2 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

 » 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. 
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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

A termékre 
kattintva 
megrendelheted

Hamarosan 
elérhető

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/termekek/?keres=parooral&instock=0
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/szb2109-taf-25-belsoleges-oldat-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekhormon-keszitmenyek/vetph7-fertigest-0004-mgml-injekcio-5x20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
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/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/2sahu7k-versal-liquid-30-kg
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
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BIOVETA 
A JÖVŐ VAKCINÁI! 
HA VALAMI ÚJDONSÁGOT 
KERESEL.

Biobos IBR marker Live: Egyetlen adag, kényelmes használat!

Biobos IBR marker inact.: Nem terjed tovább az állományban!

Trichoben vakcina A.U.V.: A vakcina, amely gyógykezelésre is alkalmas!

HA MENTESÍTÉS, AKKOR BIOBOS IBR VAKCINÁK!

A Biobos  vakcinák gyorsan beszerezhetők a vevőszolgálaton, vagy képviselőink segítségével, 
de online is, az alphaportal.hu webáruházban.

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ!

A Bioveta által gyártott Biobos vakcinák 
megfelelnek a legkorszerűbb technológiai és 
terápiás elvárásoknak

Bizonyosak vagyunk abban, hogy 
oltóanyagsorunk tagjai beilleszthetők az 
általad alkalmazott vakcinázási programba.

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!

A TELEPI HELYZETHEZ IGAZÍTOTT VÉDELEM 
BORJAKNAK ÉS FELNŐTT ÁLLATOKNAK

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
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Amphen 200mg/g
LÉGÚTI BATKERIÁLIS 
FERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

Amproline 400mg/ml

Tójótyúkok kokcidiózisának 
kezelésére elérhető 
EGYETLEN GYÓGYSZER 
hatóanyag, 
tojásra 0 nap 
várakozás idővel!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/amph200-amphen-200-mgg-1-kg
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ÁLLOMÁNYBAN DIAGNOSZTIZÁLT 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
OKOZTA HASMENÉS ELŐFORDULÁSÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉRE, MEGELŐZÉSÉRE

Parofor CRYPTO 

Hatóanyag: paromomicin

Kiszerelés: 1 liter

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parofor%20crypto&skat=372
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Arentor DC intramammális szuszpenzió szárazonálló tehenek számára. Széles spektrummal rendelkezik 
(Cefalonium 250 mg), mely hatékony a szárazonálló tehenek szubklinikai tőgygyulladásának kezelésében 
60 napon keresztül.

Te mindig felelősen 
gondolkodtál...

Arentor DC 250 mg intramammális szuszpenzió szárazonálló tehenek számára. Cefalonium (cefalonium-dihidrát formájában). 1 db 3 g-os intramammális fecskendő tartalmaz: 250 mg cefalonium 
(cefalonium-dihidrát formájában). Világossárga vagy krémszínű intramammális szuszpenzió. JAVALLAT(OK): Szárazra állításkor a már fennálló szubklinikai tőgyfertőzések kezelésére, valamint
a szárazonállás alatt cefaloniumra érzékeny Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli és Klebsiella spp. 
okozta újabb fertőzesekkel szembeni védelem céljából1. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható cefalosporinokkal, más béta-laktám antibiotikumokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni ismert 
túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha (szárazonálló tehén) ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT intramammális alkalmazásra. Egy intramammális 
fecskendő tartalmát a laktációs periódus utolsó fejése után azonnal be kell adni valamennyi tőgynegyed bimbócsatornájába. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT: Az intramammális 
fecskendőt csak egyszer szabad használni. Az adagolófejet nem szabad meghajlítani. A zárókupak levétele után el kell kerülni az adagolófej beszennyezését. A beadás előtt a bimbót alaposan meg kell 
tisztítani és fertőtleníteni kell (pl. a mellékelt törlőkendővel) ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K): Hús és egyéb ehető szövetek: 21 nap. Tej: ha a szárazonállási időszak hosszabb, mint 
54 nap, akkor az ellést követően: 96 óra. Ha a szárazonállási időszak kevesebb, mint 54 nap vagy pont 54 nap, akkor a kezelést követően: 58 nap.

További információk:
www.bayerfarm.hu

Intramammális szuszpenzió szárazonálló tehenek számára
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Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/bay25-arentor-dc-250-mg-intramammalis-szuszpenzio-20x3-g
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Shaping the future of animal health

Egyedülálló antibiotikum és nem szteroid gyulladáscsökkentő 
kombináció tejelő tehenek és tehenészetek számára.

  Az állatok számára: gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom, magasabb szintű állati jólét.

  Az állatorvos számára: magasabb biológiai hasznosulás a fenntarthatóbb antibiotikum gyógykezeléshez.

  Az állattartók számára: gyors gyógykezelés és a termelés mielőbbi visszaállítása.

CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

ÉEVI
Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is. 

MINDKETT T  KEZELI
& FENNTARTJA A TERMELÉST

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77

CURACEF_Duo_hirdetés_A4_magyar_szeptemberi.indd   1 2016.09.20.   11:06:21

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=curacef&skat=372
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ALBIOTIC 330mg/100mg
Intramammális szuszpenzió A.U.V.

CTC 1000 méhtabletta
Szarvasmarhák részére A.U.V.

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

A MASTITIS 
2 ADAGGAL 
KEZELHETŐ! 
SzéleS antibakteriáliS 
Spektrum

klórtetraciklinre érzékeny 
trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezeléSére

Hamarosan 
elérhető

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/albi-albiotic-togyinfuzio-1x
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ÁRGARANCIÁVAL! 
CSAK AKKOR FIZET, HA ELÉGEDETT.
REFERENCIÁINK KÖZÖTT AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB TELEPEI
A legyek irtása napjainkban elengedhetetlen és szükséges! 
Szerepe közegészségügyi szempontból azért jelentős, mert a többi 
élelmiszerlátogatóhoz képest a legnagyobb számban és a legtöbb helyen 
előforduló rovar. A legyek nem csak nekünk embereknek okoznak sok 
kellemetlenséget, de az állattartó telepek állandó látogatója.

10 mg/ml rácsepegtető oldat 

LÉGY, TETŰ, KULLANCS,  
RÜHÖSSÉG ÉS 
LÉGYNYÜVESSÉG 
okozta  fertőzöttség 
kezelésére, 
megelőzésére!

Spotinor

Ha szeretne hatékony és 
hosszútávú megoldást

Szakszerű légyirtás

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekbolha-es-kullancsirtok/nbr6-spotinor-10-mgml-so-1-liter
http://alphavet.alphaholding.hu/allattenyesztesi-eszkoz-felszereles
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A 2. telepítést 2 nappal tovább tartották. Ez az állomány már érkezéskor is gyenge volt, 
a tartó 1800 db kelés gyenge csibét reklamált meg, melyek az első 5 napban elhullottak. 
A hibát a keltető elismerte.

A megmaradt állományból az elhullási darabszám elenyésző (2,39%). Ha antibiotikum-
ra fogadták volna a csibéket, valószínűleg az első néhány napban kevesebb az elhullás, 
de a nevelés során több lett volna belőlük a kiesés, ami jelentősen rontotta volna a 
gazdasági eredményeket. A megmaradt állománnyal azonban a Clostat segítségével 
kiváló eredményt sikerült elérni. K a t t i n t s  i d e  a  c i k k  f o l y t a t á s á h o z !

Napjainkban egyre inkább elterjedt a ba-
romfitartók körében az a szándék, hogy 
a nevelés során antibiotikumot csak 
probléma esetén használjanak, ne pre-
venciós célzattal. A nem rutinszerű an-
tibiotikumozásnak olyan előnye is van, 
hogy így kiküszöbölhetjük a kórokozók 
antibiotikum rezisztenciájának kialakulá-
sát is. Egy Baranya megyei gazdálkodó 
már 4 turnus brojler csirkét nevelt fel a 
Clostat segítségével antibiotikum men-

tesen. A probiotikumot a csirkék az itatási 
programban az 1.-től az 5. napig, a 14-15 
és a 22-23. napon kapják. Ezen felül a 
programban még ásványi anyag pótlást, 
kombinált vitamint, szelént, és savanyítót 
itatnak velük.

Érdemleges elhullás jellemzően a 10. napig 
tapasztalható, a későbbiekben elenyésző. 
Az utolsó két turnus mutatóit az alábbi 
táblázatban írtuk le:

„ANTIBIOTIKUM MENTESEN”
Baromfinevelés Clostat probiotikummal Kaszap Erika

Telepítési db Leszállított db elhullási % Átlagsúly Fajlagos tak.
hasznosítás

1. telepítés probléma mentes 28140 27286 3,03% 2.67 1.52 kg

2. telepítés kelésgyenge állomány 28560 26120 8,54/2,39 2,7% 1.64 kg

Bizonyított segítség 
a baktériumos bélgyulladás jelentette 
problémák megelőzésében

CLOSTAT

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/795-baromfineveles-clostat-probiotikummal
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitoktapba-keverheto-takarmanykiegeszitok/kemin1-clostat-hc-sp-dry-1-kg
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SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK 
AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 
DIAGNOSZTIKÁTÓL AZ 
ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIÁIG

PHYLAXIA
LABOR

Vizsgálatok akkreditált 
laboratóriumban!

Dr. Gyetvai Béla PhD, Címzetes egyetemi docens | Állatorvos, mikrobiológus szakállatorvos | Cégvezető
gyetvai.bela@phylaxialabor.hu | +36 30 994 7413

Bereczné Dr. Scheily Éva, Állatorvos, mikrobiológus szakállatorvos | Laboratóriumvezető
scheily.eva@phylaxialabor.hu | +36 30 937 8721

Dr. Molnár Tamás, Címzetes egyetemi docens | Állatorvos, állategészségügyi diagnosztikai szakértő
molnartamas43@gmail.com | +36 30 210 3357

Dr. Zsoldos István, Állatorvos, klinikus szakállatorvos | Állategészségügyi diagnosztikai szakértő
zsoldos.istvan@phylaxialabor.hu | +36 30 925 9120

Dr. Leitold József, Haszonállat üzletfejlesztési igazgató | Igazgatási és járványügyi szakállatorvos
leitold.jozsef@phylaxialabor.hu | +36 30 993 4676

Telepi visszatérő megbetegedések 
vagy komplex problémák esetén 
szakértői telepi szaktanácsadás:

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. | Telefon: +36 30 990 7140
E-mail: labor@phylaxialabor.hu | www.phylaxialabor.hu

RÓLUNK

 Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. 

A munkatársak többsége klinikai és 

mikrobiológus szakállatorvos, illetve 

biológus, akik évtizedes tapasztalattal 

rendelkeznek élelmiszerek, takarmá-

nyok, vizek, klinikai minták mikrobioló-

giai és szerológiai vizsgálatában, illetve 

állategészségügyi tanácsadásban. 

Laboratóriumunk korszerűen felszerelt 

és könnyen megközelíthető. Munkatár-

saink közvetlen elérhetőséggel állnak 

tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

+36-30-990-7140

MINTAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN HÍVJON TELEFONON:

A mintaszállítást az egész ország 
területéről biztosítani tudjuk!

 „Méréssel a v i lág megismerhető, 
          a  k iértékelést bízza
                    nyugodtan ránk!”

SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK 
AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 
DIAGNOSZTIKÁTÓL AZ 
ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIÁIG

tel.:+36302103357
tel.:+36309378721
tel.:+36309947413
tel.:+36309259120
tel.:+36309934676
www.phylaxialabor.hu
tel.:+36309907140
tel.:+36309907140
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PHYLAXIA
LABOR

MIRE FIGYELJÜNK AZ INTÉZMÉNYEK 
ÚJRANYITÁSAKOR?

Biztonságunk érdekében célszerű és indokolt  a vizek mikrobiológiai 
állapotát laboratóriumban is ellenőriztetni. Különösen ott fontos a víz 
mikrobiológiai minőségét ellenőrizni, ahol a vízrendszer nagyobb számú közössé-
geket lát el.

Mi van akkor, ha hosszabb ideig nem nyitjuk meg a vízcsapot? Ekkor pangás jön 
létre, amelynek következtében a vízben lévő szervezetek fel tudnak szaporodni. Ezek 
között vannak jóindulatú, de rosszindulatú mikroorganizmusok is. A hosszabb ideig 
pangó vízben jelentős rétegvastagságban tud biofilm kialakulni. Ez a biofilm nagy 
mennyiségben tartalmazhatja azokat a kórokozókat is, amelyek normál körülmények 
között és folyamatos vízfolyás mellett nem dúsulnak fel. Ezek a mikroorganizmu-
sok veszélyesek lehetnek ekkora tömegben akár az ember egészségére is. Ezért a 
hosszabb ideje nem működő vízkivételi pontokat, vízvezetékeket alaposan át és ki 
kell folyatni, mielőtt fogyasztanánk belőle.

Jogszabályok írják elő az ivóvízvizsgálat szempontjait, melyeket a több hétre lezárt, 
majd újra nyíló intézményekben javasolt elvégezni.

A víz stratégiai kérdés és a vízellátás kritikus infrastruktúra. Mindez könnyen 
belátható, ha belegondolunk, hogy inni mindenkinek kell. Táplálék nélkül az ember 
akár egy hetet is képes elviselni, de víz nélkül csak pár napot. Ráadásul a víz folyé-
kony halmazállapotú, és nagyon gyorsan oszlik el benne minden, ami belekerül. 
Akár baktérium, akár vírus, akár méreganyag. A víz egy dinamikus biológiai rend-
szer, benne sokféle élőlény megtalálható. Vírusok, baktériumok mellett egysejtűek, 
rákok, egyéb alacsonyabb és magasabb rendű élőlények.

Keresse a vizsgálatokkal kapcsolatban akkreditált laboratóriumunkat!
A  201/2001.(X.25.) Kormány rendelet és a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet alap-
ján javasolt mikrobiológiai vizsgálatok: Eshcerichia coli és koliform bakrtériumok , 
Enterokokkuszok, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Telepszám 37 oC-on és 22 oC-on.

Újranyitás biztonságosan! Ne kockáztassa intézménye vízfogyasztóinak 
egészségét!
A vízvizsgálatokkal kapcsolatban keresse évtizedes gyakorlattal rendelkező, újon-
nan akkreditált korszerű laboratóriumunkat az alábbi telefonszámon: 30/990-7140

www.phylaxialabor.hu

tel.:+36309907140
www.phylaxialabor.hu
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Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, 
huminsavakkal kiegészítve.

Uppetite terméket tartalmaz.
Kívánatos ízt és illatot ad a takarmánynak.

Javítja az állat ellenálló képességét. Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

ÚJ

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitoktapba-keverheto-takarmanykiegeszitok/org42-uppetapol-25-kg
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ÚJ, ÁLLATJÓLLÉTI 
ÁGAZATUNK  
BEMUTATKOZÓ AZ 
ÁGAZAT IGAZGATÓJÁTÓL, 
DR. VÉGH ÁKOSTÓL. 
1997 decemberében szereztem diplomát 
az Állatorvostudományi Egyetemen, Bu-
dapesten. 2001-ben járványtani és álla-
tegészségügyi igazgatástani szakállator-
vos lettem. PhD dolgozatomat 2016-ban 
védtem meg. Mind a szakállatorvosi, mind 
a tudományos fokozat megszerzéséhez 
kötődő szakdolgozatomat az állatjóllét 
kérdéskörében írtam.

Pályám elején két év klinikai munkát kö-
vetően 15 éven keresztül megyei jogkörű 
hatósági állatorvos voltam.

Nagy örömömre szolgált, hogy 
ez alatt az állatvédelemben 
úttörő munkát végezhettem.
Tulajdonképpen teljesen önállósággal ala-
kíthattam az egész állatvédelmi szakte-
rületet, annak hatósági ellenőrzését, sőt 
fejlesztését, ami lehetőséget teremtett 
számomra, hogy a szakmai szépségek sora 
táruljon föl előttem.

Nem csak az állatok viselkedéséről, állo-
mány-egészségügyi kérdéseiről tanultam 
sokat, hanem a velük bánó emberekről 
is. Ez időszakban lehetőséget kaptam a 
minisztériumi jogalkotási folyamatokban 
is részt venni. Így a mai állatvédelmi jog-
szabályok jó része viseli kezem nyomát 
(pl. az Állatvédelmi Törvény, a gazdasági 
haszonállatok tartásának szabályai, a ve-
szélyes kutyákkal kapcsolatos szabályozá-
sok, állatvédelmi bírság).

Tekintettel arra, hogy 15 éven keresztül 
ellenőriztem többek között a vágóhida-
kat is állatvédelmi szempontból, az tűnt 
föl számomra, hogy nagy szakadék tá-
tong a jogi előírások és a valós élet között.  
A kis és közepes méretű sertésvágóhida-
kon azt vettem észre, hogy a kábítás után 
fél-egy perc is eltelik addig, ameddig az 
állatot kivéreztetik. Az elektromos kábí-
táshoz a jogszabály 1,3 A áramerősséget 
ír elő, melynek célja olyan tudat- és fáj-
dalommentes állapot (narkózis) elérése, 
ami eltart a halál beálltáig. Ez az előírás 
azonban önmagában nem volt mindig ele-
gendő ahhoz, hogy a narkotikus állapot 
fennmaradjon a kívánt ideig.

Kat t i n t s  ide  a  c ikk  fo ly ta tásáho z !

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/789-allatjoleti-agazatunk-bemutatkozasa
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Természetes hatékonyság 
a tetvesség és nyűvesség ellen

NOR-MITE Liquid

A mikrobiom egyensúlyának 
megőrzésére, annak kóros 
elváltozásának javítására

H a t é k o n y a n 
t e r m é s z e t e s  ú t o n !

BIOGAZDASÁGOKBAN 
is használható

CITRONIN XO

7+1
AKCIÓ!

Természetes hatékonyság 
a tetvesség és nyűvesség ellen

NOR-MITE Liquid

A mikrobiom egyensúlyának 
megőrzésére, annak kóros 
elváltozásának javítására

H a t é k o n y a n 
t e r m é s z e t e s  ú t o n !

BIOGAZDASÁGOKBAN 
is használható

Már tejpótlóba 

és takarmányba 

keverhető por 

formátumban 

is kapható!

CITRONIN XO

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

5+1
akció

Már tejpótlóba 
és takarmányba 
keverhető por 
formátumban 
is kapható!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/norfeed2-citronin-xo-5-l
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokvizben-oldhato-takarmanykiegeszitok/norfeed5-nor-mite-1-l
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Amino Forteesszenciális aminosavak és vitaminok

Thermo
mindenféle stresszhelyzet esetén

Hepara májműködés segítésére

LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

PIGLET 
PROTECTOR

PIGSTART
PLUS

Biztonság a 
kezdetektől

10+5
AKCIÓ!7+3

AKCIÓ! 4+1
AKCIÓ!

NOROVIT PHYLAXIA     PHARMA
PHYLAXIA

A természetes 
védekező- 
képességért

Amino Forteesszenciális aminosavak és vitaminok

Thermo
mindenféle stresszhelyzet esetén

Hepara májműködés segítésére

LACTADE 
GEL
Ellés utáni 
Ca hiány 
kezelésére

A természetes 
védekező- 
képességért

PIGLET 
PROTECTOR

PIGSTART
PLUS

Biztonság a 
kezdetektől

10+5
AKCIÓ!7+3

AKCIÓ! 4+1
AKCIÓ!

NOROVIT PHYLAXIA     PHARMA
PHYLAXIA

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

Ide kattintva 
megrendelheted 
a terméket!

https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.alphaportal.hu/takarmanykiegeszitokkozvetlenul-etetheto-takarmanykiegeszitok/pigstart-pigstart-plus-250-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=norovit&skat=372
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ÚJ! AKTIVÁLT

AZ EREDETI, HUMINSAV TARTALMÚ, 
INNOVATÍV TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ

A TERMÉKCSALÁD:

VITAPOL®

A VITAPOL® termékcsaládba tartozó ásványi takarmányok kizárólag természetes 
alapanyagokat, mikroelemeket és ásványi anyagokat tartalmaznak. 

A termékcsalád valamennyi tagja az ásványi anyagokat és a mikroelemeket 
szerves huminsav komplex formában tartalmazza, melyek ezáltal könnyen felszí-
vódnak az állatok emésztőrendszeréből.  Mindez a takarmányok emészthetőségét, 
így a fajlagos takarmány felhasználás javulását eredményezi. Egyedülálló össze-
tételüknek köszönhetően jótékony hatást fejtenek ki az élő szervezetre, erősítik 
az immunrendszert, csökkentik a gyógyszerköltséget, elősegítve az állattartás 
jövedelmezőbbé tételét. 

HOGYAN HAT A VITAPOL®?
 9 Gátolja számos RNS és DNS vírus adszorpcióját
 9 Antibakteriális-, és fungicid hatású 
 9 Segíti a mikroelemek felvételét
 9 Bekapcsolódik az immunrendszer biokémiai folyamataiba
 9 Katalizálja a sejtek energiatermelő folyamatait
 9  Fajlagos komplexképző kapacitása nagyobb, mint a szintetikus kelátképzőké
 9  Erős kemiszorptiv tulajdonságú molekulái inaktiválni képesek a mérgeket
 9  A nagyobb molekulasúlyú fémekkel erősebb komplexeket képeznek, így a 

toxikus nehézfémeket eltávolítják
 9 Étvágyfokozó, megszünteti a hányást, hasmenést. 
 9  Fentiek miatt közvetve és közvetlenül is erősíti az immunrendszert
 9  Ösztrogén hatásának köszönhetően növeli a megtermékenyülés hatásfokát 

és az élve születések számát

HATÉKONY MEGOLDÁST NYÚJT:

 Valamennyi gazdasági állatfajnál: 
 9 Javul a takarmányhasznosulás
 9 Csökken a stressz érzékenység
 9 Csökken az elhullás és a gyógyszerfelhasználás
 9 Mérsékli a hőstressz termeléscsökkentő hatását
 9 Erősíti a csontrendszert és a kültakarót
 9  Megelőzi, megszünteti a hasmenéses jellegű betegségeket
 9 Általános immunrendszer erősítő

Baromfiaknál: 
 9 Gyéríti a Salmonella-fertőzöttséget
 9 Csökkennek a lábvégbetegségek

Sertéseknél: 
 9   Javul a vemhesülési százalék és a született malacok száma
 9 Választási súly növekedés, kiegyenlített almok

Szarvasmarháknál: 
 9  Serkenti a méh involúcióját, pozitív hatást gyakorol az 
ivarzásra, elősegíti az embrió megtapadását, csökkenti a 
magzatfelszívódás valószínűségét, növeli az élveszületések 
számát

 9  Kevesebb a vetélés, a  magzatburok visszatartás és az ellési 
bénulás

 9 Csökken a két ellés közötti idő
 9 Növekszik a tejhozam 
 9  Csökken a látens és szubklinikai tőgygyulladások előfor-
dulása, így a szomatikus sejtszám csökkenése is várható

 9  Jelentősen csökken a bendőben a fehérje emésztés, javul 
a takarmányadag értékesülése

 9 Megköti és kiüríti a szervezetből a mikotoxinokat (aflatoxin) 

80T
A

RTALOM

*

%
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V

Mert a gyenge minőségű ásványi takarmány-kiegészítők több 
kárt okoznak, mint amennyi előnyt az olcsó áruk jelent! 

Ásványi kiegészítő takarmány, magas huminsav tartalmú szerves ásvány
Célállatfaj: szarvasmarha, sertés, baromfi, nyúl

Ásványi takarmány alapanyag, 80% huminsav tartalmú szerves ásvány
Célállatfaj: szarvasmarha, sertés, ló, hobbiállat

 Cink tartalmú mikroelem előkeverék. A biológiailag védett mikroelemek 
részt vesznek a tőgy szöveti épségének megőrzésében
Célállatfaj: szarvasmarha, sertés

Speciális ásványianyag nyalótömb kérődzők számára
Célállatfaj: szarvasmarha, kecske, juh

 Természetes eredetű ásványi takarmány-kiegészítő gazdasági haszonál-
latok számára, mely az itatórendszeren keresztül könnyen adagolható.
Célállatfaj: baromfi, sertés, borjú, nyúl

Magas huminsavtartalmú szerves ásványi előkeverék
Célállatfaj: szarvasmarha, sertés, ló, baromfi, nyúl

VITAPOL PULVIS

VITAPOL SZUSZPENZIÓ

VITAPOL ANTIMAST

VITAPOL PHISIOLICK NYALÓTÖMB

VITAPOL LIQUID

VITAPOL ANTITOX

VÁLASSZA AZ EREDETIT!

VITAPOL®

Már tevék számára kifejlesztve is kapható a Vitapol Pulvis Extra, 
magas huminsav tartalmú ásványi kiegészítő takarmány

VITAPOL
Antitox
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Composition:
•  Functional group: substances for reduction of the 

contamination of feed by mycotoxins
	 1m558	modified	bentonite
• Yeast cell wall extract
•  Organic mineral with high humic acid content

Directions for use:
Starter feed: 2 kg/ton
Grower-finisher	feed:	1	kg/ton
Feeds heavily contaminated with mycotoxins: 
2-4 kg/ton
The simultaneous oral use with macrolides and 
with robenidine shall be avoided.

Storage / Tárolás:
Store at cool and dry place.
Száraz,	hűvös	helyen	tartandó.

Other dispositions / Egyéb rendelkezések:
The use of breathing protection, glasses and gloves
is recommended during handling.
Biztonsági	maszk,	szemüveg	és	kesztyű	használata	
ajánlatos a felhasználás során.

Distributed and manufactured by /
Gyártó és Forgalmazó:

Alpha-Vet	Állatgyógyászati	Kft.
Hungary, 8000 Székesfehérvár,
Homoksor 7.
Tel.: +36-22-516-402
E-mail: info@alpha-vet.com
www.alphafeed.eu

Összetétel:
• 	Kötőanyag,	a	takarmány	mikotoxinok	általi szeny-

nyeződésének	csökkentésére	szolgáló	anyag
 1m558 Bentonit
• Élesztő	sejtfal	kivonat	
• Magas huminsavtartalmú szerves ásvány

Felhasználási útmutató:
Indító	takarmány:	2	kg/tonna
Nevelő-befejező	takarmány:	1	kg/tonna
Mikotoxinnal	erősen	szennyezett	takarmány esetén:
2-4 kg/ tonna
Kerülendő	a	makrolidokkal,	 illetve	 robenidinnel való
egyidejű	alkalmazás.

25 kgNet weight:
Nettó tömeg: 

Batch number / Gyártási szám:

Date of manufacture / Gyártás ideje:

Best	before	/	Minőségét megőrzi:

PREMIXTURE / ELOKEVERÉK´́

5 999566 391026

Production site reg. No.:
Gyártóhelyi engedély száma:
α	HU	18	1	00046

www.vitapol.hu

www.vitapol.hu
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Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani 
és Laborállat-tudományi Tanszék. Témavezető: Dr. Fodor Kinga

Dr. Tilly Péter

Felmérés a magyarországi állatorvosok mentálhigiéniai 
állapotáról, különös tekintettel a munkahelyi pozíció
és a kiégés tüneteinek összefüggéseire

Interjú Medvecz Réka 
állatorvostan hallgatóval
Engem is foglalkoztat a lélektan, sokat ol-
vastam is ebben a témában, mégis felten-
ném a kérdést, hogy állatorvostan hallga-
tóként mi vezetett téged a pszichológia 
területére, hogy ebből írjad a TDK dolgo-
zatodat?

Én nagyon szeretem 
a pszichológiát, sza-
badidőmben is szí-
vesen olvasok ilyen 
könyveket. Amikor 
tavalyelőtt hallottam 
Fodor tanárnő felmé-

réséről, amely a kiégésre irányul, kapva 
kaptam az alkalmon, és rögtön írtam neki. 
Egyébként is jóban voltunk, és dolgoztunk 
már együtt a szakkollégiumi tevékenysé-
günk kapcsán. Ő keresett TDK hallgatót, én 
pedig nagy örömmel álltam bele a témába.

Februárban összeültünk a pszichológus 
szakértőkkel és dr. Szentpétery Zselyké-
vel, és onnan már gördülékenyen mentek 
tovább a dolgok.

Milyen szakértőket vontatok be ennek a 
95 kérdésnek az összeállításában?

Az egyetem pszichológusának a segítségét 
kértük, volt egy vállalatsegítő coachunk, 

aki mentális és pszichoszomatikus terü-
letre szakosodott. A burnout kapcsán a 
Mashlach tesztnek is nagy hasznát vettük. 
Ez egy negyven éve használt skálázó teszt, 
amellyel külön vizsgálják a kiégés fő tüne-
teit (elidegenedést, érzelmi kimerülést, 
deperszonalizációt). Ezt nem kifejezetten 
állatorvosok számára fejlesztették ki, vi-
szont nemzetközileg elfogatott mérce. 
Ezek közé illesztettük be azokat a témákat, 
kérdéseket, amelyekkel Kingát ismételten 
megkeresték a kollégák, így állt össze a 
95 kérdés. Ezekhez kapcsolódtak azok a 
gondolatok, amelyekről a rossz pszichés 
állapotban lévő állatorvos ismerősöktől 
, illetve az állatorvos paciensekkel is ren-
delkező pszichológusoktól értesült téma-
vezetőm. A kérdőívet végül 858 állatorvos 
töltötte ki.

Hatalmas nagy irodalma van annak, hogy 
az állatorvosok és az orvosok idő előtt vé-
geznek magukkal, ráadásul még a kezükben 
is vannak a gyógyszerek, amelyekkel ezt 
meg tudják tenni. Több nemzetközi felmérés 
is készült az állatorvosok mentális állapotá-
ról, összehasonlítottátok-e ezekkel a saját 
eredményeiteket?

Kattints ide a cikk folytatásához!

https://www.allatgyogyszer.hu/hirek/item/793-felmeres-a-magyarorszagi-allatorvosok-mentalhigieniai-allapotarol


Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Területi képviselők

ANITECH - eszköz, gyógyszer

ALPHAFEED - takarmány ALPHAPLANT - növény Doki For Vets - szoftver

VET & Agro business management

Vevőszolgálat

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

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

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

Régióvezetők & telephelyek

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

Pest Megye / Közép-Magyarország
Somogyi Tamás +36-30/303-6401 
Közép-Magyarország
Koczor Ákos +36-30/400-2110
Kovács Csaba +36-30/754-2006 
Pintér Zsolt +36-30/528-8032
Tóth István  +36-30/500-4384
Kovács Bence +36-30/936-7842
Nyugat-Dunántúl
Fekete János +36-30/631-2908  
Északkelet-Magyarország
Balázs Valentin +36-30/925-0541
Máté Nikoletta  +36-30/179-1809
Országos 
Tóth Árpád  +36-20/566-8519

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

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

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

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

BUDAPEST

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

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

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

Kozák Judit +36-30/330-1302

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

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

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

+36-30/430-3455

SZÉKESFEHÉRVÁR

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

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

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

   Horváth Anikó +36-30/755-0793

   Károlyi Kitti  +36-30/755-0793

SÁRVÁR

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

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

DEBRECEN

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

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

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

BÉKÉSCSABA

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

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

SZOMBATHELY 

Tóth Ibolya +36-30/526-6967 

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

Állatpatikáink

TISZTELT PARTNERÜNK!
Az Alpha-Vet Kft. 
a koronavírus járvány 
idején is kiszállítja 
megrendelését!
Kérjük vásárlóinkat, 
megrendeléseiknél 
részesítsék előnyben  
ONLINE FELÜLETEINKET: 
• WWW.ALPHAPORTAL.HU
• DOKI FOR VETS
Érdeklődjön üzletkőjénél!

56FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZa termékképek illusztrációk

tel:+36306513091
tel:+36302793492
tel:+36305112831
tel:+36304725703
tel:+36304002118
tel:+36304925370
tel:+36303277441
tel:+36304816249
tel:+36304455555
tel:+36304455555
tel:+36302674697
tel:+36309367872
tel:+36303572117
tel:+36304716431
tel:+36304303455
tel:+36302675427
tel:+36303578873
tel:+36301718962
tel:+36304201221
tel:+36302675624
tel:+36304605934
tel:+36309934676
tel:+36305614412
tel:+36309761362
tel:+36301619539
tel:+36301619538
tel:+36306639786
tel:+36302333593
tel:+36305112836
tel:+36301791842
tel:+36305287885
tel:+36308233953
tel:+36306446006
tel:+36303778384
tel:+36304002107
tel:+36305422603
tel:+36304725703
tel:+36301746908
tel:+36302676175
tel:+36303036401
tel:+36304002110
tel:+36307542006
tel:+36305288032
tel:+36305004384
tel:+36309367842
tel:+36306312908
tel:+36309250541
tel:+36301791809
tel:+36205668519
tel:+3622534500
tel:+3622534500
tel:+36306639797
tel:+3613483000
tel:+3613483011
tel:+36303301302
tel:+36304455555
tel:+36304716431
tel:+36304303455
tel:+36308233949
tel:+3622516402
tel:+36302277220
tel:+36307550793
tel:+36307550793
tel:+3695520052
tel:+36305936345
tel:+3652525990
tel:+3652530488
tel:+36305744693
tel:+36304002106
tel:+36305266967
tel:+36305266967



