
Egyetlen, havi adagolású 
rágótablettában a legszélesebb 

védelem az élősködők ellen.

EGGYEL
A LEGTÖBB 

ELLEN

NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg// 19 mg / 4 mg // 38 mg / 8 mg // 75 mg / 15 mg // 150 mg / 
30 mg rágótabletta kutyáknak 2–3,5 kg// >3,5–7,5 kg// >7,5–15 kg// >15–30 kg// >30–60 
kg; Hatóanyag(ok): Afoxolaner (mg): 9,375//18,75// 37,50// 75,00 // 150,00, Milbemicin-
oxim (mg): 1,875 // 3,75// 7,50// 15,00// 30,00; Alkalmazás előtt, illetve további 
információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim 
képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., ah.hu@boehringer-ingelheim.com.
 
Reklámanyag lezárási dátuma: 2020. február, RCV-PET-0015-2020
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Hallottad? 
A kutyák fülgyulladására van egy egyszerű megoldás.

Csak
egyszeri 

kezelés.

Kényelmes és praktikus 
állatorvos által végzett egyszeri kezelés.zelés.

Neptra oldatos fülcsepp kutyák részére, 1,5 ml
Hatóanyagok: fl orfenikol 16,7 mg/ml, terbinafi n-hidroklorid 16,7 mg/ml, ami megfelel 14,9 mg terbinafi n bázisnak/ml, mometazon-furoát 2,2 mg/ml.
Javallatok: Kutyák kevert, fl orfenikolra érzékeny baktériumok (Staphylococcus pseudointermedius) és terbinafi nra érzékeny gombák (Malessezia pachydermatis) okozta akut külső hallójárat 
gyulladásának vagy visszatérő fülgyulladás fellobbanásának kezelésére. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható dobhártya perforáció, kutyákon generalizált demodikózis esetén. Nem alkalmazható vemhes 
vagy tenyészállatokon. Adagolás: Fülészeti alkalmazásra. Egyszeri kezelés. Az ajánlott adag egy egyadagos fl akon (1 ml oldat) fertőzött fülenként. A maximális klinikai válasz nem észlelhető a kezelést 
követő 28 napig. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Németország
Helyi képviseletét. Bayer Hungária Kft.
Tk.sz.: Neptra oldatos fülcsepp kutyák részére: EU/2/19/246/001-003; 

ÚJDONSÁG!
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Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZPONT

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

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

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

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

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

Területi képviselők

ANITECH - eszköz, gyógyszer

ALPHAFEED - takarmány ALPHAPLANT - növény Doki For Vets - szoftver

VET & Agro business management Vevőszolgálat

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

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

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

Állatpatikáink

E L É R H E T Ő S É G E K

Régióvezetők & telephelyek

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

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

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

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

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

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

BUDAPEST

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

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

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

Kozák Judit  +36-30/330-1302

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

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

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

                    +36-30/430-3455

SZÉKESFEHÉRVÁR

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

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

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

   Horváth Anikó   +36-30/755-0793

   Károlyi Kitti  +36-30/755-0793

SÁRVÁR

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

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

DEBRECEN

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

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

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

BÉKÉSCSABA

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

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

SZOMBATHELY 

Tóth Ibolya +36-30/526-6967 

Telephely: 9700 Szombathely, Zanati u. 3. +36-30/526-6967
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Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Tilly Péter 
főszerkesztő

Kinyílott az idő, mint egy virág,
barkázik, rügyezik a fűzfaág.

Kék ég alatt kék füst tollászkodik,
bontja szárnyát föl a sárga napig.

Kányádi Sándor

Tisztelt Olvasó!
Eljött a március, visszavonhatatlanul beköszönt a tavasz. Február végéig még 
nagyon reménykedtem egy néhány hetes fagyos időszakban amely kitakarítja a 
parazitákat és gyéríti a növényi kártevőket, de a beindult rügyekben most már 
túl nagy károkat tenne.

Marad tehát a gyógyszeres parazitaellenes védekezés – amelyet ilyen körül-
mények között még nagyobb odafigyeléssel célszerű elvégezni, ehhez széles 
termékpalettával állunk rendelkezésre.

14 °C feletti hőmérsékleten már a szívférgességet is terjeszthetik a szúnyogok 
– ezért indítjuk az első fecske mintájára kiemelkedő kedvezményekkel a tavaszi 
„Early Bird” akciónkat, amelynek részleteit az újság mellékletében találja meg. 
Most készletezzen be a Moxiclear rácsepegtető oldatból a szívférgesség ellen, 
az Uranotest rendelői gyorstesztesztekből – a Dirofilariák közül már nemcsak 
az ivarérett nőstények, hanem a hímek és éretlen szívféreg alakok jelenléte is 
kimutatható a vérből!

Az akció keretében az AlphaDerm Spray-t és a Marbogen Complex fülcseppet 
akár 20% kedvezménnyel beszerezheti – ne feledje, ajánlatunk csak március 
17-ig érvényes, de rendelését a vevőszolgálat telefonon is felveszi, illetve a www.
alphaportal.hu oldalon is leadhatja.

Néhány napja hallottam a hírt, hogy a humán coronavírust már kutyák nyálkahár-
tyájáról is kimutatták Hongkongban – nálunk azonban egyelőre csak a klasszikus 
kutya és macska vírusok jelentenek problémát. Ezekre a Viroplazin kapszula nyújt 
hatékony gyógykezelési lehetőséget – ezúttal a macska herpesz és calicivírus 
fertőzésekben végzett vizsgálatok eredményeit osztjuk meg a tisztelt Olvasóval.

Az óvatosság azonban nem árt, hiszen a coronavírus járvány a szállítások akado-
zását is magával hozta – töltse fel a készleteit most, az AlphaVetnél a hatékony 
vakcinák, gyógyszerek és fertőtlenítőszerek egyaránt beszerezhetők. Ezúttal 
a Biocan Novel és a Biobos oltóanyagok használatához ajánlunk vakcinázási 
sémákat.

A kisállat praxisokban dolgozók tudják, hogy az apomorhin ellátás évek óta 
akadozik – az AlphaVetnél viszont az Apomorphin HCl injekció folyamatosan 
rendelkezésre áll!

Az AlphaVet állatjólléti szolgáltatással, az Animal Welfare ágazattal bővíti a 
tevékenységi körét. Bemutatjuk a terület szakértőjét, dr. Végh Ákost, aki az 
elméleti háttér mellett telepi méréseket és szaktanácsadást is végez – az ehhez 
szükséges mérőműszerek is beszerezhetők nálunk. Elkészült eszközágaza-
tunknak, az Anitechnek az új bemutatóterme – szeretettel várjuk Budapesten 
a Remény u. 42. alatt!

A Praxismenedzsment Konferenci-
án elhangzott eladások közül most 
Makra Zita gondolatait olvashatjuk, 
ebben a számban is van könyvaján-
ló és dr. Szaniszló Ferenc esetleí-
rása sem marad el.

Jó olvasást kívánunk!

Tartalom
5. oldal 
Új termékeink társállatok számára

6-7. oldal 
A jövő vakcinái! 

9. oldal 
Háromszoros védelem a kutya Lyme 
borreliózisával szemben! 
Borrelym 3 vakcina akciós áron!

10. oldal 
APOMORPHIN HCL -10 akció + ajándék!

11. oldal 
Sedadex + ajándék Antinol AKCIÓ!

12-13. oldal 
Uranoteszt - Már rendelhető!

15.oldal 
A Viroplazin kapszula klinikai kipróbálása 
- 2.rész

17. oldal 
Interjú Alföldi Regina Mária végzős 
állatorvostan hallgatóval.

18. oldal 
DokiForVets - Teszt üzemmódban az 
időpontfoglaló modul!

20. oldal 
Eublepharis macularius - a leopárd gekkó, 
laboratóriumi esetismertetés

21. oldal 
BRAUN termékek az Alpha-Vet-nél!

22-23. oldal 
KRUUSE akciók

24. oldal 
Megnyitott állatorvosi műszer és 
diagnosztikai bemutatótermünk

26. oldal 
Medical Econet akció

27. oldal 
Catalyst One akció! - MÁVSZ Konferencia 
2020

28. oldal 
Elhangzott a PMK-n. Klinikai hálózatok, 
veszély, vagy esély?

29. oldal 
Az Alpha-Vet könyvgyűjteményéből 
Dr. Gál Sánodrra emlékezünk!

30. oldal 
Új termékeink haszonállatok számára

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

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

40.oldal 
Újabb stressz! Mit tegyek?

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

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

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

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

Moxiclear termékcsalád

Clinacin LidoBel 20 mg/ml

Viroplazin kapszula
Parazitaellenes készítmények

antibiotikumokfájdalomcsill aPítók

antivirális készítmények 

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

25 mg, 50 mg, 100 mg

Belfer 100 mg/ml oldatos injekció
Vashiány és vashiányos vérszegénység kezelésére, 
megelőzésére, kutyától a lovakig.
Hatóanyag: Vas (III) dextrán
Kiszerelés: 100 ml

anyagforgalomra 
ható szerek

APOMORPHIN HCL
Apomorphin tartalmú hánytatószer 
kutyáknak
Hatóanyag: Apomorphin-HCl 5 mg/ml
Kiszerelés: 5x1 ml

anyagforgalomra 
ható szerek

Új
termék

Biofel PCH vakcina A.U.V.
Macskák aktív immunizálásra.
Hatóanyag: Inaktivált macska panleucopenia- vírus 
RP≥1 Inaktivált macska calicivírus RP≥1 Inaktivált 
macska herpesvírus RP≥1.
Kiszerelés: 1 adag.

vakcinák
Biocan Novel Puppy vakcina A.U.V.
Kutyák aktív immunizálása 6 hetes életkortól: 
a szopornyica vírus okozta elhuillás és klinikai tünetek 
megelőzése. Hatóanyag: Liofiliziátum, élő, attenuált 
kutya szopornyica vírus; élő, attenuált CPV-2b vírus 
Kiszerelés: Liofilizátumot tartalmazó ampulla 
és 1 ml oldószer.

vakcinák
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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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0
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0
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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
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BORRELYM 3 
VAKCINA A.U.V.

Kiszerelés: 10 x 1 ml

Hatóanyag: Inaktivált Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia garinii RP > 
1 Borrelia afzelii RP > 1 Borrelia burgdorferi sensu stricto RP > 1

2 hetesnél idősebb kutyák 
aktív immunizálására

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

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

Apomorphin tartalmú 
hánytatószer kutyáknak

OXYTOBEL 
10 NE/ml oldatos injekció lovak, szarvasmarhák, 
sertések, juhok, kecskék, kutyák és macskák részére

Az ellés megkönnyítése és a méh 
involúció csökkentése; Agalakcia 
esetén a tejleadás elősegítése

Kiszerelés: 100 mlHatóanyag: Oxitocin

11 790 FT +ÁFAAKCIÓ!

lejárat: 2020. 03. 31.

10+2
100 ml

2 390 FT +ÁFALAST 

MINUTE ÁR

lejárat: 2020. 03. 31.
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RAKJUK 
ÖSSZE A 
MOZAIKOT!
LABORATÓRIUMI 
ESETISMERTETÉS

321

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

Dr. Szaniszló Ferenc 

ASKA  

a boldog
abb 

kutyá
kért..

.

A beteg adatai: 9 éves, nőstény vadászgörény (Mustela pu-
torius furo)

Kórelőzmény: A tulajdonos elmondása szerint 3 héttel a vizit 
előtt vette észre, hogy a jobb fülkagyló belső felületén kis 
dudorok kezdenek nőni. A nem fájdalmas képletek viszonylag 
gyorsan nagyobbodtak és szaporodtak. A görény étvágya és 
általános állapota megfelelő.

Fizikális vizsgálat: Az 530 g tömegű állat egészségesnek tűnt, 
leszámítva a jobb fülkagyló belső részét borító, több nyéllel 
kapaszkodó képleteket (1. kép). Laboratóriumi vizsgálat céljára 
a v. jugularisból vért vettünk, a növedékekből pedig vékonytű 
aspirációs citológiai mintát gyűjtöttünk, amiket Wright-Giemsa 
festés után mikroszkóposan vizsgáltunk.  A vérből haema-
tológiai és biokémiai próbákat végeztünk, melyek negatív 
eredménnyel zárultak.

Értékelés: A 2. és a 3. kép a citológiai kenetekről készült. 
Főként a 2. képen jól látható, hogy a bőséges mennyiségű 
kerek sejtek mérete és sejtmagjaik nagysága közepes mér-
tékben eltérő egymástól (anysocytosis és anysokariosis). 
A sejthatárok elmosódottak, a magok kromatinban dúsak. To-
vábbá jól láthatóak a kerek vagy ovális alakú, egyszeres vagy 
többszörös nucleolusok különböző nagysággal és formával, 
elmosódott határokkal. A sejtek citoplazmájában számos apró 
eosinophyl vacuolum látható. A sejtek hátterét egy erősen 
basophyl anyag tölti ki. A citológiai kép alapján histiocytoma 
diagnózisa állapítható meg. 
Gyógykezelés: A fülön lévő daganatot sebészi úton, elektro-
kauterrel távolítottuk el, de néhány hónap múlva a folyamat 
kiújult.

Mustela putorius furo - a vadászgörény



  9a termékképek illusztrációk FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

v

• PRAKTIKUS, EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ

• A BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK, VÍRUSOK 99,9%-ÁT ELPUSZTÍTJA!

• VÍZ NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ

• GYORSAN SZÁRAD

50 ml, 1 liter, 5 liter

ALKOHOLOS, ALLERGÉNMENTES 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL

v

• PRAKTIKUS, EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ

• A BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK, VÍRUSOK 99,9%-ÁT ELPUSZTÍTJA!

• VÍZ NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ

• GYORSAN SZÁRAD

50 ml, 1 liter, 5 liter

ALKOHOLOS, ALLERGÉNMENTES 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL

•  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 
M É R É S É H E Z  I S T Á L L Ó K  L É G T E R É B E N

488 000 FT+ÁFA

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

  9  9  9

Astori Quick Afla M1 aflatoxin teszt tejhez

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

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

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

Minőségi gyorstesztek

Dräger X-am® 
5600 gázérzékelő
CO2, Ammónia, Metán, CO2 
és más gázok méréséhez
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NEM MINŐSÜL KÁBÍTÓ- SZERNEK!*

Hatóanyag: butorfanol
Kiszerelés: 10 ml

10 mg/ml oldatos injekció lovak, kutyák és macskák részére

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

 intenzívebb4-7X
fájdalomcsillapító hatás

butorfanol, a morfinnál

NALGOSED INJEKCIÓ
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Ettől még 

az Ő álluk is leesik!

ÚJ
Vakcinázás - újragondolva!
Hatékony immunizálás Bordetella bronchiseptica ellen:

Egyszerűen - Szájon át 

ORÁLIS

KUTYÁKNAK
V A K C I N Á J A
1SZÁMÚ

E U R Ó P A

Versican Plus Bb Oral vakcina A.U.V. liofilizátum és oldószer orális szuszpenzióhoz kutyák számára. Egy adag (1 ml) feloldott vakcina 
tartalma: Élő, attenuált Bordetella bronchiseptica, 92B törzs 1,4 x 108 – 5,5 x 109 CFU*/adag. Javallat: Nyolchetes vagy idősebb kutyák 
aktív immunizálására, a Bordetella bronchiseptica okozta fertőzés klinikai tüneteinek és a fertőzést követő ürítés csökkentésére. Az 
immunitás kezdete: 3 hét. Az immunitástartósság: 12 hónap. Ellenjavallat: Nincs. Adagolás: A vakcinát szájon át kell alkalmazni. 
Alapimmunizálás: 8 hetes kortól egy 1 ml-es adag kutyánként. Emlékeztető oltás: Egy adag évente. Élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Hűtve (2°C – 8°C) tárolandó és szállítandó. 
Nem fagyasztható. Fénytől védve tartandó. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni! Az előírás szerinti feloldás után azonnal felhasználandó. A forgalomba hozatali engedély száma: 
4076/1/19 NÉBIH ÁTI (1 adag). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Zoetis Hungary Kft., 1123 Budapest, 
Alkotás u. 53. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a 
Zoetis Hungary Kft. képviselőjét. Lezárás dátuma: 2020.02.18. CAVEP12/02.20
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  12
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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.

• Egyedülálló képminőség
• Innovatív, piacvezető  képjavító megoldások
• Hatalmas vizsgálófej választék
• Teljes magyar nyelvű használati utasítás
• 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.

Az állatorvosi piacra szánt berendezések: HS30, HS40, HS50, HM 70.
Főbb ajánlott vizsgálófejek: 4-9 Mhz mikrokonvex fej, valamint különböző lineáris vizsgálófejek, 2-4, 
valamint 3-8 Mhz phased array (szektor) fejek. Pulzus és folyamatos doppler szívultrahanghoz. Színes 
áramlás vizsgálat. Pontos, gyors, praktikus  mérések, rendkívül rugalmas szoftver háttér, PC összeköttetés 
Wifi- n + vezetéken át. A zajcsökkentő szűrő javítja a kontúrokat. A képminőségben az alapmodelleknél 
sincs megalkuvás!

PRÉMIUM KATEGÓRIÁJÚ 
ULTRAHANG!

1  M I L L I Ó 
F O R I N T 
Á R E LŐ N Y 
A  K É S Z L E T 
E R E J É I G

Ú j
M á r  e l é r h e t ő

progeszteron, 

Total T4, 

CRP,  SDMA

CATALYST ONE

Vásárlás esetén ingyenes betanítás, állatorvosi programok, egyénre 
szabott beállítások, ingyenes support. lehetőség továbbképzésre

HS30 
MÁR 

5 500 000 Ft 

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

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

HORDÁGY AKCIÓ!csak most!
BUSTER 
hordágy 120x60 cm

EICKEMEYER  
hordágy 120x52 cm

Könnyűfémből készült keret, nagyteljesítményű nylonnal borítva, meg-
erősített vinyl laminált szövettel. 
A hordágy két tépőzáras rögzítő pánttal van felszerelve, hogy a 
beteget a helyén tartsa.
Fenti termékeinket kizárólag rendelésre tarjuk, azonnal 
nem tudjuk kiszolgálni, mivel nincs belőle készlet, 
rendeléstől számított 3-4 héten belüli szállítást 
tudunk vállalni!

Ideális az állatok biztonságos szállításához vészhelyzetben és általános érzéstelenítés alatt
A keretben lévő lábak lehetővé teszik a hordágy könnyű felvételét
Erős alumínium keretből készül, robusztus, mosható nejlon burkolattal
Rakodási súly: 60 kg
Méretek (cm-ben): 120 x 52 (H x Sz)

MINŐSÉG, ELÉRHETŐ ÁRON!

47 820 Ft+ÁFA
Egyedi, ajánlott árunk MOST

35 100 Ft+ÁFA
Egyedi, ajánlott árunk MOST
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  14

Újdonságok!
BUSTER 12V melegítő 
párna intenzív ellátáshoz

BUSTER Ketrec intenzív 
ellátáshoz melegítő párnával

BUSTER kennel matracok

• 40 x 30 x 3,5 cm
• Puha, rugalmas párna
• Két hőfokszabályozással 

35–45 °C-on
• Dörzsölhető
• Ellenáll a fertőtlenítőszereknek
• Vízálló
• Mérete: 40 x 30 x 3,5 cm
• A párna feszültsége: 

100–240 V AC, 50/60 Hz
• Teljesítmény: 12 VDC, 3.0A

• Intenzív ellátáshoz fűthető/hűthető.
• Minden méretben.
• A matracok könnyen tisztíthatók.
• A matracok a gél csomagokhoz tartoznak. 

A matracok könnyen tisztíthatók. 
A gél csomagokat mikrohullámú sütőben 
melegítjük vagy fagyasztóban lehűtjük.

• A matrachoz tartozó ketrec, 3 méretben

42 407 Ft+ÁFA
Egyedi, ajánlott árunk MOST

S 46x31 cm 11 715 Ft + ÁFA
M 63x44 cm 18 849 Ft + ÁFA
M/L 66x60 cm 33 619 Ft + ÁFA
XL 106x62 cm 36 643 Ft + ÁFA

Egyedi, ajánlott árunk MOST

60x45x45 cm 85 238 Ft + ÁFA
45x35x35 cm 44 461  Ft + ÁFA
110x65x65 cm 134 271  Ft + ÁFA

Egyedi, ajánlott árunk MOST

kicsitől a legnagyobb méretig, 

kis kedvenceink gyógyulásáért!

Fenti termékeinket kizárólag rendelésre tarjuk, azonnal nem tudjuk kiszolgálni, 
mivel nincs belőle készlet, rendeléstől számított 3-4 héten belüli szállítást tudunk vállalni!
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   15  15

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu   15

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!
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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

SZERZŐ- 

DÉSSEL
AKÁR 20%

K E D V E Z M É N Y
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1.  Jó általános állapotú, vakcinázott szukától származó, mérsékelt fertőzési kockázatnak kitett kölykök esetében

2.  Magas fertőzési kockázat esetén (pl. menhelyi vagy talált kölyök)

7-9 HETES KORBAN

10-12 HETES KORBAN

13-16 HETES KORBAN

9 HÓNAPOS KORBAN

6 HETES KORBAN

8-9 HETES KORBAN

11-13 HETES KORBAN

14-16 HETES KORBAN

9 HÓNAPOS KORBAN

Biocan
N O V E L

R

Puppy

Biocan
N O V E L

R

Puppy
Biocan
N O V E L

R

Puppy

Biocan
N O V E L

R

DHPPi/L4

Biocan
N O V E L

R

DHPPi/L4

Az éves emlékeztető oltásokra a                                                a javasolt vakcina. 
Biocan
N O V E L

R

DHPPi/L4R

Biocan
N O V E L

R

DHPPi/L4
Biocan R R

Biocan R R

Biocan
N O V E L

R

DHPPi/L4

Természetesen igen, de ebben az esetben a kölykök egy részének több oltást adunk be, mint amennyi szükséges lenne, 
amelynek költségeit nem minden tulajdonos vállalja.

Az indokoltnál kevesebb vagy nem megfelelő időben beadott vakcinával ugyanakkor nem lesz kielégítő a védelem. Ezzel 
magyarázhatók azok a visszajelzések, hogy „X készítménnyel nem vagyok megelégedve” „nem tartom elég hatékonynak” 
„vakcinázás után típusos parvovírus enteritisszel hozták vissza a kutyát”.
Az attenuált vírusokat tartalmazó vakcinákról közismert, hogy a magas koncentrációban jelen lévő anyai ellenanyagok 
csökkenthetik az immunválaszt, mérsékelik a hatékonyságot. A Biocan Novel DHPPi/L4 vakcinába ezért a korábbinál 
lényegesen nagyobb mennyiségű CPV, CAV és CDV vírust tettek, ezért olyan kölykökben is megfelelő immunitás váltható 
ki a beadásával, amelyek vérében átlagos vagy annál magasabb szintű maternális ellenanyag jelenléte valószínűsíthető. 
Ezt vad vírussal való ráfertőzéses vizsgálatokkal be is bizonyították.
A gyártó a Biocan Novel vakcinákkal kétféle immunizálási protokollt javasol:

RÁHÚZHATÓ-E VALAMENNYI KÖLYÖKRE 
UGYANAZ A VAKCINÁZÁSI REND? Írta dr. Tilly Péter

és Biocan R, 2 hetes időközzel beadva

és Biocan R, 2 hetes időközzel beadva

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

* 

* 

* 

* 

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

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

ALPHADERM PLUS

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

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

                        EARLY BIRD RÉSZLETEK A MEGRENDELŐLAPON!

EARLY 

BIRD
AKÁR 20%

K E D V E Z M É N Y

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

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS KEZELÉSÉRE

EARLY 
BIRD
AKÁR 20%
K E D V E Z M É N Y
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1 A MOXICLEAR OLDAT SZÉLES SPEKTRUMÚ, 
KOMBINÁLT PARAZITAELLENES  
KÉSZÍTMÉNY

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

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

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

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

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

4 A MOXICLEAR HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN ÉRHETŐ EL.

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

5 A MOXICLEAR HASZNÁLATA KÉNYELMES, 
EGY HÓNAPOS VÉDELMET BIZTOSÍT.

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

6 A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.

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

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

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

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

Moxiclear
széles spektrumú, kombinált parazitaellenes készítmény 

kutyáknak, macskáknak, vadászgörényeknek

a szívférgesség megelőzésére
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Külső és belső paraziták elleni rácsepegtető oldat 
kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek. 

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

EARLY 
BIRD
K E D V E Z M É N Y

Évindító

Moxiclear

AKÁR 
-15%

  EARLY BIRD RÉSZLETEK A MEGRENDELŐLAPON!
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  EARLY BIRD RÉSZLETEK A MEGRENDELŐLAPON!

AKÁR 
-20%

• PESTIGON RÁCSEPEGTETŐ OLDAT A.U.V. KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE 
• PESTIGON COMBO RÁCSEPEGTETŐ OLDAT A.U.V.  KUTYÁK, MACSKÁK,  VADÁSZGÖRÉNYEK RÉSZÉRE 

• PESTIGON SPRAY 2,5 MG/ML KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK, MACSKÁK RÉSZÉRE

Évindító
EARLY 
BIRD
K E D V E Z M É N Y

BOLHA ELLEN KULLANCS ELLEN SZŐ      RTETŰ         ELLEN
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Hívja a +36-30 174 6908-as telefonszámot!
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu  22

AKCIÓS ÁR: 
600 FT+ÁFA

100 + 10 RABATT
200 + 25 RABATT
300 + 50 RABATT

VÁSÁROLJON MÁRCIUSBAN 
több chipet egyszerre és a mennyiségtől 
FÜGGŐEN RABATTAL 
AJÁNDÉKOZZUK MEG!

Ez a transzponder lehetővé teszi a különböző állatfajok, úgy mint 
nagy társállatok, lovak és állatkerti állatok tartós és egyedi azo-
nosítását. Valamennyi fecskendő előretöltött formában tartalmaz 
egy kisméretű üveg transzpondert, amely egyedi és megváltoz-
tathatatlan kódot tartalmaz. 

CHIP AKCIÓ!

Technikai adatok
Transzponder
A ház anyaga: Szövetbarát üveg
Méretek: átmérő/hossz  
2.12 ± 0.05 mm x 13.3 ± 0.4 mm 
Súly: kb. 0,114 g
Üzemi hőmérséklet -25°C-+70°C
Tárolási hőmérséklet -40°C-+90°C
Védelem IP 68
Kód típus 15 számjegy, FDX-B típus 
(ISO 11784 szabvány)
Üzemi frekvencia 134,2 Hz
Memória kapacitás 512 bit 64 bit 
(az ISO 11784 szabvány igénye)
Bizonyítvány Megfelel az ISO 11784 
szabványnak
Tű 
Csatlakozás: Luer
Méretek Hossz: 25 mm 
(injektálható hossz)
Átmérő: 2,6 mm, furat 2,3 mm
Színe áttetsző
Fecskendő 
Méretek 144 x 49 x 12 mm 
Súly 7,45 g
Szín: Test: áttetsző, a dugattyú szürke
Sterilizálás Ózon
Matrica 7 matrica a kódszámokkal
Csomagolás
Bliszter 213 x 97 mm 
Csomag 10 fecskendő/doboz
Doboz mérete: 225 x 90 x 105 mm

• Keskeny csőfurat és éles, rozsdamentes acél tű az 
implantációhoz szükséges nyomás minimalizálására

• Csavarmenetes kupak a biztonságos hulladékkezelés 
és kevesebb szemét érdekében

• Nagy dugattyú az egyszerű, erőlködés nélküli alkalmazáshoz

• Jól halható kattanó hang erősíti meg a sikeres behelyezést

• Széles szárnyak a jobb stabilitásért és kényelemért

• Állatorvosokkal közösen kifejlesztett dizájn

• Jó minőségű, költséghatékony megoldás

PLANET DATAMARS 
TRANSZPONDER NORMÁL T-PI 2,12

EARLY 
BIRD
AKÁR 16%
K E D V E Z M É N Y
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Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Uranoteszt®

Az érzékenység és specifikusság hasonló a laboratóriumi eljárásokhoz.

Uranotest®

Uranotest® Innovation and reliability in the 
service of veterinarians

Hosszú lejárati idők (18 és 24 hónap között).

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

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

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

Az állatorvosi klinikai igények teljes tartománya
Kombinált tesztek
 Dirofilaria immitis | Macska Panleukopenia | Giardia | Parvo immunállapot

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

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

  EARLY BIRD RÉSZLETEK A MEGRENDELŐLAPON!

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

EARLY 
BIRD
AKÁR 15%
K E D V E Z M É N Y

Szobahőmérsékleten tárolható: nem foglal helyet a hűtőben.
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EARLY 
BIRD
K E D V E Z M É N Y2019 LEGNAGYOBB DOBÁSA IDÉN IS!

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
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5 mg / 20 mg / 100 mg filmtabletta kutyáknak A.U.V

Kiszerelés: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Hatóanyag: módosított barackmag-kivonat, Na-tioszulfát.

Új hatásmechanizmus! 
Áttörés a vírusfertőzések 
kezelésében!

VIROPLAZIN

Írta dr. Szaniszló Ferenc

A Budaörsi Állatmenhelyen 6 hetes – 6 hónapos életkor közötti 
kölyökmacskákban tömeges rhinotracheitis megbetegedés 
jelentkezett.

A jellegzetes klinikai tüneteket - nyálkás orrfolyás, súlyos kö-
tőhártyagyulladás, szemhéjgyulladás, gége-légcsőgyulladás, 
általános lázas tünetek, étvágytalanság, levertség - mutató 
macskák kötőhártyájáról mintát vettek, és 3 féle kórokozó: 
chlamydiophyla, FHV-1 és FCV vírusok jelenlétére tesztelték 
rt-PCR primerekkel. A vizsgálatokba az FHV-1 és az FCV ví-
russal fertőződött egyedeket sorolták be (a chlamydiásokat 
és a többszörös fertőzötteket kizárták, ők a hagyományos 
kezelést kapták).

Külön vizsgálták a herpeszes, és külön a calicivírusos egye-
deket. A herpeszvírussal, illetve a calicivírussal fertőzöttekből 
20-20 egyedet válogattak ki és ezeket két-két csoportra osz-
tották. 10-10 állat hagyományos kezelésben részesült: amoxi-
cillin+clavulansav inj. 15 mg/ttkg napi 2x, 10 napon keresztül, 
folyadékpótlás, meloxicam 0,03 mg/ttkg napi 1x, 6 napig, és 
vitaminok. A másik két csoportba sorolt 10-10 állat pedig napi 
2x 5 mg/ttkg Viroplazint is kapott per os, a klasszikus kezelés 
kiegészítéseként, 6 napon keresztül.

A követéses vizsgálatban értékelték a gyógyulási időt, vala-
mint a vírusok kimutathatóságát 3 héttel a gyógyulás után.

A herpeszes macskák esetében – a csak klasszikus kezelésben 
részesültek közül – a vizsgálat lezárásának végső dátumáig 
(3 héttel a kezelés megkezdése után) a 10-ből 6 állatnál még 
feltűnő légúti tünetek maradtak vissza - tüsszögés, köhögés. 
Ezen kívül kötőhártya- és orrhurut is megfigyelhető volt, ami 
azt jelenti, hogy gyakorlatilag betegek maradtak.

A Viroplazin kezelésben részesült herpeszes cicák közül 3 hét 
alatt 8 teljesen tünetmentessé vált, 2 esetében visszamaradt 
savós orrfolyás, tüsszögés és enyhe conjunctivitis, de a kezdeti 
tüneteknél sokkal enyhébb formában, általános tünetek nélkül.

A kontroll rt-PCR vizsgálatok – a 3 héttel későbbi a lezárás 
után, illetve 6 héttel a kezelés megkezdése után – a herpeszes 
cicák mindegyikében pozitív eredményt mutattak, függetlenül 
attól, hogy milyen kezelésben részesültek előtte a betegek.

A calicivírusos csoportban a hagyományosan kezelt tíz közül 
egy kölyökmacska elhullott - interstitialis pneumonia, fekélyes 
stomatitis és tracheitis, négy pedig változatlan tünetek mellett 
beteg maradt. A calicivírussal fertőződött és Viroplazinnal ke-
zelt csoport macskái 3 hét alatt kivétel nélkül tünetmentessé 
váltak és gyógyultnak nyilváníttattak.

A kontroll rt-PCR vizsgálatokkal – a 3 héttel későbbi a lezárás 
után, illetve 6 héttel a kezelés megkezdése után – a kontroll 
csoport minden egyedében, a Viroplazinnal kezelteknél pedig 
3 tünetmentes egyedben lehetett kimutatni a vírust, a maradék 
hét macskánál pedig a vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

Következtetések:
Megállapítható, hogy a macska két legfontosabb légúti vírus-
fertőzésében a Viroplazin kiegészítő kezelés szignifikánsan 
javítja a gyógyulási esélyeket és a tünetmentessé válást, és 
csökkenti a késői szövődmények kialakulásának esélyét. 
(A betegség sok esetben egész életen át fennmaradó légúti 
szövődményekkel jár.) 

Az FHV-1 vírus esetében azonban nem képes a szer vírusmen-
tessé tenni az állatot – ez a vírus sejtgenomba való integrá-
lódásával magyarázható. Calicivírusok esetében sem teljes 
a vírusmentesség, de a Viroplazin számottevően csökkenti a 
vírushordozó egyedek számát.

A VIROPLAZIN KAPSZULA 
KLINIKAI VIZSGÁLATA 
MACSKÁK herpeszvírus (FHV-1) 
okozta rhinotracheitisében 
és calicivírus (FCV) okozta  

BETEGSÉGÉBEN
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ELHANGZOTT A XIII. PMK-N

MÍTOSZ A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET    
EGYENSÚLYÁRÓL, HOGYAN ELŐZZÜK 
MEG A KIÉGÉST? Dr. Makra Zita

A kiégés szindrómát 1974-ben fogalmazta meg egy német orvos. 
Ez egy tünet együttes, amely fokozott érzelmi megterhelés és 
stressz hatások következményeként alakul ki – gyakorlatilag 
belefáradunk a munkába.
Sokat beszélünk a kiégésről mostanában, ezért próbálom saját 
példámmal hitelesíteni. Az én pályámon is volt olyan időszak, 
amikor megrekedtem – ez talán egybeesett egy élet közepi 
válsággal, amikor nem láttam, merre fejlődhetek szakmailag 
még tovább? Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy hétvégén is 
elvárták a munkahelyi levelekre való reagálást, pl. rakjál össze 
egy pályázatot hétfő reggelre – ez az, ami például Franciaország-
ban tilos. Ezt a média-embargót a szabadságom alatt igyekszem 
megvalósítani, és ugyanígy csökkentem a tévével és az egyéb 
tájékoztató csatornákkal való kapcsolatot is, ahonnan rengeteg 
negatív hír éri az embert.

MIK IS A TÜNETEI A KIÉGÉSNEK?
Krónikus fizikai fáradtság, ingerlékenység, pesszimizmus, negatív 
beállítottság, örömtelenség, pszichoszomatikus megbetege-
dések, mint pl. a magas vérnyomás, angina. A végső állapot az 
alkoholba és drogba való menekülés, és az öngyilkosság – ami 
sajnos az egyik közvetlen kollégámmal is megtörtént. 

Állatorvosi téren már az egyetemre való bejutás és annak sikeres 
elvégzése is nagy lelki megterhelést jelent, utána pedig a klini-
kákra jellemző hajszával, az ügyeletekkel folytatódik – amelyre 
a fiatalokat nagyon nehéz rávenni, ez is plusz terhet jelent a 
vezető oktatóknak.Az elvárások magasak, az elismerés pedig 
hiányos. Ennek eredménye, hogy – különösen a nők között – 
sok a pályaelhagyó. Nemcsak itt, hanem Hollandiában is. Az 
empatikus és lelkiismeretes, jól teljesítő emberek kifejezetten 
hajlamosak a kiégésre.

Egy kanadai vizsgálatban a megkérdezettek – különösen a fia-
talok és a nők – a tulajdonosokkal való kommunikációt jelölték 
meg a legfontosabb stressz faktornak. Ennek levezetésére az 
érzelmekre való hatást, mint zenehallgatás, természetjárás, 
állatokkal való játék, a simogatásuk lehet az egyik megoldás, 
illetve a problémáknak a kollégákkal való átbeszélése, feldol-
gozása, akár külső szakember bevonásával.

A túlhajtott munka nyomán megjelenő pszichoszomatikus tüne-

tek, pl. az angina parancsoló jel arra, hogy tessék a tempóból 
visszavenni! Nekem két éve volt egy porckorongsérvem, mert 
magammal nem jutott időm foglalkozni – ekkor fordítottam 
egyet a szekéren.

Amerikában felmérések szerint az idősebb állatorvosok 74%-
a ajánlotta volna pályaválasztóknak az állatorvosi szakmát, 
a legfiatalabbaknál ez az arány már csak 35%. Amerikában 
a magas tandíjak miatti eladósodás is meghatározó tényező.  
A praxisvezetői státusz és a jó fizetés jelentősen csökkenti a 
kiégést – ezt Magyarországon is érdemes figyelembe venni. Egy 
friss, magyarországi kérdőíves felmérést 858 állatorvos töltött 
ki. A kiégés az alkalmazottak között háromszor akkora, mint a 
praxistulajdonosok között, a válaszadók 31 százalékának már 
voltak szuicid gondolatai, és mindössze 8,5%-nak jó a mentális 
állapota.

HOGYAN LEHET EZT KEZELNI VAGY MEGELŐZNI?
Nézzük magunkat kívülről, objektíven, bízzunk a tudásunkban, 
és gondolkodjunk optimistán, mert akkor kevésbé hatnak ránk 
a negatívumok. Csináljunk olyan dolgokat, amelyeket kifejezet-
ten lelkesen tudunk csinálni. Próbáljunk relaxálni, lenyugodni 
– ez nem egyszerű, tanulni kell, energiát kell fektetni bele. Én 
megtanultam az autogén tréninget a porckorong sérvem után, 
illetve hetente egyszer járok jógázni. Nekünk kell vigyáznunk 
saját magunkra – én igyekszem minél többet futni, egészsége-
sen táplálkozni.

IDŐMENEDZSMENT
Nem szabad elaprózódnunk, és nem szabad tökéletességre 
törekednünk. Legyek csak éppen elég jó állatorvos, éppen elég 
jó anya, éppen elég jó feleség. Tanuljunk meg nemet mondani, 
mert mindenre nem fog jutni időnk. Én például visszautasítottam 
a negyedik cikk lektorálását, viszont szakítok időt a túrázásra.

BELSŐ KÖR

Építs ki egy belső kört! Azokkal töltsél sok időt, akik feltétel nélkül 
szeretnek. A jó vezető mellett, akitől elismerést kapunk, sokkal 
kevésbé hat az emberre a kiégés. Kerüljük a toxikus emberek 
társaságát, és ne szégyelljünk segítséget kérni, szakembertől 
sem. Merjünk változtatni, akár munkahelyet is!
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Ne feledje! Az ön személyére beállított egyedi árakhoz képest eltérést (magasabb árakat) láthat, amennyiben nem a saját 
AlphaVetes ügyfélkódját írja be. Kérjük, a megrendelés előtt ezt mindig ellenőrizze! Ha kérdése van, kérjük keresse 
support-os kollégánkat a 06 22 534 597-es telefonszámon!

DokiforvetsCONNECT
™

RENDELJEN KÖZVETELNÜL A DOKIN KERESZTÜL! 

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

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

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

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

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

antiPara zitikumok

Belfer 100 mg/ml oldatos injekció
Vashiány és vashiányos 
vérszegénység kezelésére, 
megelőzésére, kutyától a lovakig.
Hatóanyag: Vas (III) dextrán
Kiszerelés: 100 ml

anyagforgalomra 
ható szerek

Új termékeink haszonállatok számára

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

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

takarmánykieGészítők

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

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

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

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

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

a n t i b i o t i k u m o k
TAF 25% belsőleges oldat 
koncentrátum belsőleges 
oldathoz
Házityúk (broiler csirke) 
tiamfenikolra érzékeny 
kórokozók okozta fertőzések 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: tiamfenikol 
Kiszerelés: 1 liter

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

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

vi t a m i n o k

Új
termék
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Hatóanyag: Linkomicin
Kiszerelés: 1 kg
M. hyopneumonae által okozott enzoociás pneu-
mónia, Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás gyógykezelésére.

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

Kiszerelés: 25 kg
Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid

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

Kiszerelés: 25 kg
Hatóanyag: Doxiciklin

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

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

KLORINVET GRANULAR

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

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

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

PHARMASIN 100 MG/G

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

TYLOGRAN

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

KLORINVET GRANULAR

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

TILMOVET 250 mg/ml

gyógypremix sertések részére A.U.V.
COLIPHYL

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

BELACOL 24% LIQUID

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

DOXYLIN

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

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

Hatóanyag: Klórtetraciklin-hidroklorid
Kiszerelés: 25 kg

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

Hatóanyag: Kolisztin-szulfát
Kiszerelés: 1000 ml

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

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

Doxiciklin borjú és sertés légúti fertőzéseinek 
kezelésére

Kiszerelés: 550 g, 1kg.
Hatóanyag: tilozin

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

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

Hatóanyag: paromomicin Kiszerelés: 1 liter

apramicinre érzékeny enterális 
e.coli és salmonella fertőzések 
kezelésére

APRAVET 552 NE/mg
por ivóvízbe/tejbe keveréshez sertések, borjak, házityúkok és házinyulak számára A.U.V.

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

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

0 nap ÉEVI 

húsra sertés, 

nyúl és tyúk 

kezelésekor!

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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apramicinre érzékeny enterális 
e.coli és salmonella fertőzések 
kezelésére

  31

Hatóanyag: buserelin Kiszerelés: 20 ml

ivarzás szinkronizálásra, 
termékenységi zavarok kezelésére

FERTIGEST
0,004 mg/ml injekció szarvasmarha, ló, sertés és nyúl részére

vitamin és 
nyomelem 
pótlás egy 
injekcióban, 
amely 
szájon át 
is adható

MULTIVIT MINERAL
Kutya, juh, szarvasmarha, baromfi, kecske, ló, sertés, díszmadarak, pulyka, házityúk részére

Hatóanyag: 11 féle vitamin, négyféle ásványi elem és metionin.
Kiszerelés: 100 ml

A legkisebbtől a legnagyobb háziállatig 

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets
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Hatóanyag: Linkomicin, neomicin   Kiszerelés:  1x

TEJELŐ TEHENEK 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
S. uberis, S. dysgalactiae és E. coli törzsek által okozott 
HEVENY TŐGYGYULLADÁSÁNAK 
GYÓGYKEZELÉSÉRE

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

ANTIBIOTIKUM 

HATÓANYAGÚ 

TŐGY
INFÚZ

IÓ

330 mg/10 ml + 100 000 NE/10 ml intramammális oldat

Hatóanyag: Linkomicin-hidroklorid, Neomicin-szulfát
Kiszerelés: 24 fecskendő

LINEOMAM LC
TEJELŐ TEHENEK 
TŐGYGYULLADÁSÁNAK 
KEZELÉSÉRE
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RUMENIL 34 mg/ml belsőleges szuszpenzió 
szarvasmahák részére A.U.V.

Tejtermelő állományoknak is!
Krónikus májmételykór kezelésére, 
fertőző galandféregízek eliminálására. Kiszerelés: 5 liter

Hatóanyag: Oxiklozanid 

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

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

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

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

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

Olubló, Szlovákia
Stará Ľubovňa

2020. április 24-25.
MÁVSZ Nemzetközi Szakmai Konferencia

SCABATOX
125 mg/ml koncentrátum külsőleges 
emulzióhoz juhok és kecskék részére A.U.V.

Ektoparaziták 
(rühatka, szőrtüszőatka, 
kullancs, tetvek, paklincsok) 
okozta fertőzés 
kezelésére.

Kiszerelés: 1 liter
Hatóanyag: Amitráz

ALPHALBEN
100 mg/ml belsõleges szuszpenzió szarvas-
marhák és juhok részére A.U.V.

Széles spektrumú 
antiparazitikum.
Kényelmes 
használat, tejtermelő 
állományoknak is!

Kiszerelés: 1 liter
Hatóanyag: Albendazol 

Antiparazitikum 
ajánlatunk
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1997 decemberében szereztem diplomát az Állatorvostudományi 
Egyetemen, Budapesten. 2001-ben járványtani és állategész-
ségügyi igazgatástani szakállatorvos lettem. PhD dolgozatomat 
2016-ban védtem meg. Mind a szakállatorvosi, mind a tudo-
mányos fokozat megszerzéséhez kötődő szakdolgozatomat az 
állatjóllét kérdéskörében írtam.

Pályám elején két év klinikai munkát követően 15 éven keresztül 
megyei jogkörű hatósági állatorvos voltam. Nagy örömömre 
szolgált, hogy ez alatt az állatvédelemben úttörő munkát végez-
hettem. Tulajdonképpen teljesen önállósággal alakíthattam az 
egész állatvédelmi szakterületet, annak hatósági ellenőrzését, 
sőt fejlesztését, ami lehetőséget teremtett számomra, hogy 
a szakmai szépségek sora táruljon föl előttem. Nem csak az 
állatok viselkedéséről, állomány-egészségügyi kérdéseiről ta-
nultam sokat, hanem a velük bánó emberekről is. Ez időszakban 
lehetőséget kaptam a minisztériumi jogalkotási folyamatokban 
is részt venni. Így a mai állatvédelmi jogszabályok jó része viseli 
kezem nyomát (pl. az Állatvédelmi Törvény, a gazdasági haszon-
állatok tartásának szabályai, a veszélyes kutyákkal kapcsolatos 
szabályozások, állatvédelmi bírság).

Tekintettel arra, hogy 15 éven keresztül ellenőriztem többek 
között a vágóhidakat is állatvédelmi szempontból, az tűnt föl 
számomra, hogy nagy szakadék tátong a jogi előírások és a 
valós élet között. A kis és közepes méretű sertésvágóhidakon 
azt vettem észre, hogy a kábítás után fél-egy perc is eltelik ad-
dig, ameddig az állatot kivéreztetik. Az elektromos kábításhoz 
a jogszabály 1,3 A áramerősséget ír elő, melynek célja olyan 
tudat- és fájdalommentes állapot (narkózis) elérése, ami eltart 
a halál beálltáig. Ez az előírás azonban önmagában nem volt 
mindig elegendő ahhoz, hogy a narkotikus állapot fennmaradjon 
a kívánt ideig. Megállapítottam, hogy az elektromos kábítás 
alkalmával nem elegendő pusztán az áramerősséget nézni, 
a feszültség és a behatási idő sem hanyagolható el. Számos 
beállítás gyakorlati tesztje során az rajzolódott ki, hogy végső 
soron az elektromos áram által végzett munkamennyiséget kell 
kiszámolni és beállítani, ha meg akarjuk akadályozni a sertések 
szükségtelen szenvedését. Ennek paramétereit határoztam meg 
a PhD munkámban, így konkrét, számszerű javaslatot tettem a 
jelenleg érvényben levő Európai Uniós jogszabály módosítására.

Emellett behatóan foglalkoztam a gazdasági haszonállatok állat-
jóllétével, és a telepi állatjólléti helyzet értékelésével. Szakál-
latorvosi dolgozatomat sertéstelepek állatjólléti felméréséből 
írtam. Később az Európai Unió támogatásával megtanultam 
a 2009-ben kidolgozott Welfare Quality módszert, és ennek 
segítségével végeztem állatjólléti felméréseket, elsősorban 
sertés- és baromfi telepeken. A módszer állatok vizsgálatán, 

nem pedig környezeti méréseken alapul. Az adatfeldolgozáshoz 
szükséges szoftvert is elkészíttettem. Így a telepek állatjólléti 
helyzetéről mérési eredményekkel és azok elemzésével alátá-
masztott szakmai értékelést tudok adni.

Az állatok jóllétével az oktatásban is foglalkoztam. Alkalomsze-
rűen tartottam az Állatorvostudományi Egyetemen előadásokat. 
Kidolgoztam és mintegy 10 éven át oktattam az állatszállítók 
engedélyezési eljárásaihoz kötődő kötelező tanfolyam anyagát. 
A NÉBIH felkérésére elkészítettem az állattartó telepeken kö-
telezően alkalmazandó állatjólléti felelősök képzésére szolgáló 
tankönyvet és előadásokat, és rendszeresen részt veszek a 
tanfolyamokon oktatóként.

Megpróbáltam az állatvédelmi munkát a társadalmi hasznosság 
szintjére is emelni, ezért megalapítottam az állatvédelemmel 
kapcsolatos ismereteket terjesztő Magyar Állatvédelmi és Ál-
latjólléti Társaságot, olyan szakemberek részvételével, akik az 
állatok jóllétével és védelmével kapcsolatos ismereteket mind 
a szakmai közönség, mind a társadalom széles rétegei számára 
közvetíteni tudják és akarják. Az egyesület delegáltjaként 5 
éven át tagja voltam az Országos Állatvédelmi és Állatjólléti 
Tanácsnak is.

Jelenlegi munkakörömben kialakítottam az állatjólléti támogatá-
sok felvételéhez szükséges telepi környezeti mérések rendszerét, 
amit szolgáltatásként tudunk partnereink számára biztosítani.

Legutóbb pedig – az aktualitása miatt – a cirkuszi állatok védel-
mére irányult a figyelmem. Az Állatorvostudományi Egyetem ku-
tatóinak és hallgatóinak bevonásával elindítottam egy projektet, 
amelynek az a célja, hogy a cirkuszi állatok jóllétének vizsgála-
tára alkalmas módszert dolgozzunk ki, és ennek segítségével a 
vizsgálatokat el is végezzük. Ez támpontot adhat a cirkuszokban 
dolgozó szakemberek munkájának pontos megítélésére is.

Végül szeretném megemlíteni, hogy az állatjóllét, mint élettu-
domány sem stagnáló tudományág. Műveléséhez naprakész 
állatorvosi, etológiai és etikai ismeretekre van szükség, ezért 
komoly európai egyetemeken önálló intézetek foglalkoznak e 
területtel.

A fenti tapasztalatokat hasznosítva állattartók számára a kö-
vetkező szolgáltatásokat tudja vállalatunk biztosítani: telepi 
állatjólléti felmérés, vágóhídi állatjólléti felmérés, a kapott adatok 
kiértékelése, állatjólléti szaktanácsadás, telepi illetve vágóhídi 
dolgozók állatjólléti oktatása, az állatjólléti intézkedések vár-
ható gazdasági kihatásainak elemzése. Igény esetén az alábbi 
elérhetőségeken várom a megtisztelő érdeklődéseket.

ÚJ, ÁLLATJÓLLÉTI 
ÁGAZATUNK IGAZGATÓJA, 
Dr. Végh Ákos bemutatkozása
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Enzaprost®T - a tradíció /                                       - az innováció 

1977-ben a Magyar Chinoin gyógyszergyár törzskönyvezte az akkor az állatgyógyászatban egyedülállónak számító 
prosztaglandin készítményt, az Enzaprost F-et. Ebben az időben az állatorvosok még nem használtak hormon-
készítményeket a tejelő tehenészetekben. Mivel az állományok egyre nagyobbak lettek, és a magyar-tarka fajtát a legtöbb 
helyen felváltotta a magas tejtermelésű Holstein Fríz fajta, igényként merült fel egy a humán gyógyászatban már 
használatos hormon engedélyeztetése az állatgyógyászatban is. Ez volt a mai napig is méltán népszerű Enzaprost injekció. 
Hatóanyaga a dinoproszt, amely ugyan szintetikusan előállított, de a szervezetben előforduló prosztaglandinnal megegyező 
természetes vegyület. A dinoproszt az uterus endometriumában termelődik az oxytocin stimuláló hatása során. A 
prosztaglandin hatása a sárgatestre még több oxytocin termelést indukál, mely ezáltal egy feed-back mechanizmus során 
még több dinoproszt termelésre ösztönzi az endometriumot. Ez az oka a dinoproszt kiváló uterotonikus hatásának. Az 
állatorvosok a 80-as években elsősorban a kiváló méhösszehúzó (uterotonikus) hatása miatt használták az Enzaprostot. Az 
azóta eladott több mint 1 millió adag bizonyítja, hogy manapság is a legnépszerűbb természetes prosztaglandin a 
dinoproszt, a közkedvelt Enzaprost injekció. 

A nyolcvanas évek végén egyre nagyobb igény merült fel a nagylétszámú tejtermelő 
szarvasmarha telepek részéről a különböző ivarzás-indukciós eljárások használatára. Mivel 
egyre több állat volt egy-egy telepen, illetve jelentősen emelkedett a laktáció, egyre 
nehezebb volt megfigyelni az ivarzó állatokat. Megjelentek az ivarzás-megfigyelő 
rendszerek, illetve egyre népszerűbbé váltak az ivarzás-kiváltó protokollok. Gyakorlatilag 
az első ilyen volt az egyszeri prosztaglandin injekció, mely az esetek nagy részében 2-7 
napon belül ösztruszt váltott ki. Sokáig a dinoproszt volt az egyetlen hatóanyag, melyet 
ebből a célból használtak. A dinoproszt nemcsak uterotonikus, hanem kiváló luteolitikus 
hatását is bizonyította. A természetes luteolysis 6-8 órán keresztül tartó, 5-8 kis pulzus 

prosztaglandin csúccsal történik. Mivel a sárgatest luteolysisen alapuló (progeszteron koncentrációesés) ivarzás-kiváltási 
protokol nem volt túlságosan hatékony, illetve nem tette lehetővé a fix időpontban történő inszeminálást, így különböző, 
elsősorban Gnrh stimulációs protokollok felé irányult a figyelem. Így vált egyre népszerűbbé a kilencvenes évek kezdetétől 
Magyarországon is az un Ovsynch protokollok használata. Később pedig a különböző időpontban adott, de szintén a 
prosztaglandin-Gnrh injekciókon alapuló protokollok terjedtek el, mint: back-door ovsynch, cosynch, double-ovsynch, stb. 
Ezen programok eredményességének a legfőbb kritériuma a működő sárgatest jelenléte és ennek következtében a magas 
progeszteron koncentráció. Amennyiben sárgatest nem alakul ki, a petefészek ún. anovular állapotban van, a 
szaporodásbiológiáért leginkább felelős hormon (progeszteron) nincs megfelelő mennyiségben jelen a szervezetben, így a 
protokollok sokszor eredménytelenül működnek. Sok felesleges időt és pénzt dobunk ki az ablakon és nem utolsósorban a 
tejelő tehenészeti telepek szaporodásbiológiai mutatói sem javulnak jelentősen. 
 

Mivel tejelő állományokban az egyedek több, mint 20%-a érintett azzal a problémával, 
hogy alacsony a szervezet progeszteron koncentrációja, így egy új szaporodásbiológiai 
protokoll kialakítására volt szükség. A megoldás pedig egy hüvelyben alkalmazható 
progeszterontartalmú gyógyszerleadó. A Prid Delta 1,55 g progeszteront tartalmaz, mely 
valóban egy új innovatív lehetőség a korszerű szarvasmarha szaporodásbiológiában. 
Magyarországon 2010-ben jelent meg a piacon, és eddig több mint tízezer tehénnél 
használták. A Prid-synch program, egy új és nagyon eredményes szaporodásbiológiai 
program, mely nagyban hozzájárul a szarvasmarha telepek reproduktivitási 
eredményeinek javításához. 

Dr. Dobos Attila 
Regionális Szarvasmarha Marketing Menedzser 

ÚJ, ÁLLATJÓLLÉTI 
ÁGAZATUNK IGAZGATÓJA, 
Dr. Végh Ákos bemutatkozása
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BIOBOS IBR MARKER LIVE BIOBOS RESPI 2

BIOBOS RESPI 3

BIOBOS RESPI 4

BIOBOS IBR MARKER INACT 

TRICHOBEN VAKCINA A.U.V.

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

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

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

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

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

Hatóanyag: Trichophyton verrucosum 
Kiszerelés: 40 ml.

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

Attenuált törzsek, 10 napos kortól 
intranazálisan

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia 
intramuszkulárisan

BIOBOS RESPI 3 +BVDV 
intramuszkulárisan

Az IBR fertőzés klinikai tüneteinek 
csökkentésére és a vírusürítés 
csökkentésére.

A szarvasmarhák tarlósömöre ellen

Biobos Respi: 
Három szintű védelem 
borjaknak!

Szarvasmarhák 
immunizálására
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ÉLELMISZER- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

TAK ARMÁNY- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

ÁLL ATEGÉSZSÉGÜGYI 
DIAGNOSZ TIK AI 

SZOLGÁLTATÁSOK

SZEROLÓGIAI 
VIZSGÁL ATOK

KLINIK AI BAK TERIOLÓGIAI 
ÉS PAR A ZITOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

KÖRNYE ZETHIGIÉNIAI 
VIZSGÁL ATOK

VÍZ- 
MIKROBIOLÓGIAI 

VIZSGÁL ATOK

148/2007.(XII.8.) 
F VM RENDELET 

HATÁLYA AL Á TARTOZÓ 
VIZSGÁL ATOK

„MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ”
Széles körű szolgáltatások az állategészségügyi diagnosztikától 

az élelmiszer mikrobiológiáig

A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak többsége klinikai és mikrobiológus szakállatorvos, illetve 
biológus, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai minták mikrobiológiai 
és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. Működésünk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 
előírásai szerint dokumentált, akkreditációnk a közeljövőben várható.

Szolgáltatásaink:

Élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok
Élelmiszerekben gyakrabban előforduló kórokozó és indikátor baktériumok, élesztő- és penészgombák kimutatása, 
számlálása. Ezek a vizsgálatok megfelelően illeszthetők HACCP rendszerekbe.

Takarmány-mikrobiológiai vizsgálatok 
A szabványos mikrobiológiai vizsgálatok alkalmasak a takarmányok minőségének ellenőrzésére.

Vízmikrobiológia
Ivóvíz, ásványvíz és állattartó telepek vizének mikrobiológiai vizsgálata szabványos és gyors módszerekkel. 148/2007.
(xii.8.) Fvm rendelet hatálya alá tartozó (államilag támogatott) vizsgálatok Bakteriológiai, és ELISA vizsgálatok.

Szerológiai vizsgálatok 
Állatállományok betegségben való érintettségének megállapítására, kizárására, illetve a kórokozók kimutatására.

Klinikai bakteriológiai és parazitológiai vizsgálatok 
Baktériumok, gombák, vagy paraziták által okozott betegségek kórokozóinak kimutatása. A kórokozó baktériumok 
kimutatása mellett az antibiotikum rezisztencia vizsgálat. 

Környezethigiéniai vizsgálatok
Élelmiszerek, takarmányok előállításának, gyártásának, állatok tenyésztésének környezet-higiéniai ellenőrző vizsgála-
tai. Ideértve falak, berendezések, gépek, eszközök, illetve dolgozói kéz felületének mikrobiológiai vizsgálata, vágóhíd-
ra beszállítás előtti szalmonella vizsgálat.

Állategészségügyi diagnosztikai szolgáltatások
Szakértői segítségnyújtás állományszintű betegségek felderítésében, a diagnózis felállításában, illetve javaslattétel a 
megfelelő terápia kiválasztására és a betegség megelőzésre.

www.phylaxialabor.hu
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PIGLET PROTECTOR
Belsőleges szuszpenzió

Biztonság a kezDetektől

Orális oldat

ELLÉS UTÁNI CA HIÁNY 
KEZELÉSÉRE

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

+
+
+
+

7+3 
akció

10+5     
  akció

LACTADE GEL

Kiszerelés: 300 g

Ionizált Ca és Mg, növényi összetevők

1 fecskendő 40 adag
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10+5       akció

Távol tartja az élősködőket baromfi állományunk és sertéseink 
környezetéből!

Használja a növényi kivonatokat - mint takarmány kiegészítőket 
- haszonállataink egészségének megőrzése és teljesítményé-
nek magas szintű természetes úton való biztosítása érdekében. 

Az igény az antibiotikumok és szintetikus gyógyszerkészít-
mények kiváltására az állattartásban is az utóbbi években 
nagyon megnőtt. Az Európai Unió 2006-tól kezdődően foko-
zatosan megtiltotta a haszonállatoknál az antibiotikus hatású 
hozamnövelők használatát, valamint egyre inkább korlátozza 
az antibiotikumok terápiás célú használatára igénybe vehető 
hatóanyagokat is. A szigorítás egyre több hatóanyagcsoportot 
érint. Állataink termelésének magas szinten tartása érdeké-
ben olyan eszközöket is használhatunk, melyek természetes 
választási lehetőségeket jelentenek a kemikáliákkal szemben. 
Ennek az igénynek a kielégítésére forgalmazzuk fitoterápiás 
takarmány kiegészítő készítményeinket.

Vízoldékony és takarmányba keverhető kiszerelésben is hoz-
záférhetőek. Standardizált  készítmények, számos állatfajnak 
adhatók, az elmúlt 15 évben Európában sok gazdaságban bizo-
nyították hatásukat. A magas szintű minőségellenőrzésnek és 
ellenőrzött gyártástechnológiának köszönhetően a termékek 
hatékonysága megbízható, az elmúlt években megbízhatóan 
bevált olyan esetekben is, amikor a kialakult rezisztencia miatt 
a kemikáliák már nem bizonyultak hatékonynak.

Olyan problémák esetében is használható termékek, amikor 
szintetikus anyagok használata nem megengedett, vagy lehe-
tőség szerint kerülendő. Eredményesen használhatók a legtöbb 
állatfajnál, biogazdaságokban is alkalmazhatók.

Nor-Mite: Tyúktetű és légylárva fertőzöttség visszaszorítását 
segítő takarmány kiegészítő. Legújabb kutatások alapján a 

tolltetvességet is hatékonyan megszűnteti. Ivóvízbe keverhető 
élősködők elleni szer. Kiegészítő takarmány, melynek kedve-
ző hatásai a szegfűszeg (Eugenia caryophyllum) és az indiai 
citromfű (Cymbopogon nardus) jótékony hatásán alapulnak. 
A készítmények azonnali használhatóságát az ivóvízbe kever-
hetőségükkel biztosítjuk.

Adagolása:  1 dl/1000 l víz adagolásban a javasolt napokon a 
teljes ivóvíz mennyiségben. Ugyanilyen higításban kiperme-
tezve az épület falaira az alombogarakat is riasztja. 

Javasolt itatási napok: 

Erős fertőzöttség esetén: 1. héten minden nap (7 napon át), 
2. héten két nap kihagyással 5 napon át; 3. héten: minden 
második napon (3 napon át); utána heti 1 napon alkalmazva.

Enyhe fertőzöttség esetén, vagy megelőzésre: 1. héten 7 
napon át, utána heti 1 napon.

A készítménytávol tartja az élősködőket  haszonállatainkról. 
A környezetben élő tetveket direktben nem pusztítja. Mivel a 
tetvek fejlődéséhez és szaporodásához vérszívás szükséges, 
azok táplálék hiányában elpusztulnak. Hatékonyan és gazda-
ságosan alkalmazható természetes készítmény, várakozási 
ideje nincs.

A termék sertéseken is alkalmazható légyinvázió és légylárva 
fertőzöttség megelőzésére a fentebb javasolt adagban hét 
napon át, majd heti 1 napon. ittaóvízbe keverve és szükség 
esetén  a környezetbe permetezéssel egyidejűleg.

A készítményt Magyarországon kipróbálta és hatékonyan 
alkalmazta többek között a Szemes Művek Jánossomorján 
5200 tojótyúkon mélyalmos tartásban.

Alkalmazása kiemelten gazdaságos! 
Nem fog benne csalódni!

GAZDASÁGOSAN A TYÚKTETŰ 
ÉS LÉGYINVÁZIÓ ELLEN 
NOR-MITE HASZNÁLATÁVAL

NOR-MITE Liquid
TERMÉSZETES 
HATÉKONYSÁG 
A TETVESSÉG 
ÉS NYŰVESSÉG 
ELLEN
Szegfűszeg, indiai citromfű
Kiszerelés: 1 liter

Ivóvizbe keverhető, élősködők elleni belsőleges oldat.

BIO- 
gazda- 

ságokban 

is használ-
ható
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Mi az, amit fontosnak tartanál elmondani magadról szakmai 
szempontból?

1977-ben végeztem az Állatorvosi Egyetemen, utána a Deb-
receni Állatkórházba kerültem. Később elvégeztem a klinikus 
szakállatorvosi képzést. A gyógyszerforgalmazást 1989-ben 
kezdtük el, egy kft. alapításával. A jelenlegi cégünk 1995 óta 
működik, itt már saját fejlesztést is folytattunk.

Hogyan irányult a figyelmed a baromfi felé?

Hajdú-Bihar megye jelenleg is az egyik legnagyobb állattartó 
megye, és én a baromfi mellé tettem le a voksomat 1989-90-
ben. Részben azért, mert jó ismeretségben voltam a megyei 
baromfis szakállatorvossal, vele hosszú éveken dolgoztunk 
közösen. Hatalmas volt az állatlétszám, 7,5 millió liba csak a 
Hortobágyon, vagy 100 termelőnél. Elsősorban németországi 
exportra ment, illetve 1989-ig számolatlanul a Szovjetuni-
óba.  – ez adott feladatot, munkát bőven. Az ellátásukhoz 
természetesen sok mindennek utána kellett nézni – 30 év 
alatt hatalmas tapasztalatot szereztem ezen a szakterületen.

Két évet eltöltöttem Amerikában azért, hogy egy baromfiko-
lera elleni vakcinát tudjunk előállítani. A rengeteg liba miatt 
a kolerával nagyon komolyan kellett foglalkozni. Működött 
is, egy nagyon jó baromfikolera elleni vakcinát hoztam haza 
Amerikából.

Sikerült Magyarországra telepíteni a gyártását?

Nem, ehhez az amerikai gyártó nem járult hozzá. Később 
aztán az EU engedélyezési szabályozás módosulásával meg-
szűnt velük az üzleti kapcsolat. A törzs és a törzskönyve ma 
is megvan, de nem végezték el az európai honosítását, nem 
akarnak vele foglalkozni. Korábban még be tudtuk hozni az 
amerikai dokumentációval, ma erre már nincsen lehetőség. 

A cégünkben arra törekedtünk, hogy a baromfi felnevelésé-
hez szükséges teljes vitamin-, ásványi anyag, nyomelem- és 
aminosav pótló készítmény sort biztosítani tudjuk, mindig a 
kornak megfelelő legjobb termékeket forgalmazni. Ez volt a 

nehezebb, mert valamilyen kötődése a nagyobb cégekhez 
minden gyárnak volt. Végül egy olaszországi cégtől sikerült 
takarmány kiegészítőket (a vitaminsort) beszereznünk, de a 
gyár nem volt hajlandó a mi gondolataink szerint egyedi ké-
szítményeket is kifejleszteni, úgyhogy ezt magunknak kellett 
megoldanunk. Ez természetesen saját kutatás-fejlesztési 
tevékenységet igényel, túlmutat a kereskedelmen.

A vevők természetesen mindig kérdeznek, ha megtudják, 
hogy egy állatorvossal kerültek kapcsolatba. Ez számunkra 
nagyon hasznos volt az újabb fejlesztési irányok szempont-
jából, de a partnereink is nagyon örültek neki, hiszen nagy 
tudású szakértők adtak nekik tanácsokat a baromfitartás 
és nevelés valamennyi aspektusával kapcsolatosan. Ez a 
szaktanácsadói szolgáltatás messze túlmutat az egyszerű 
értékesítési tevékenységen, de ingyenesen biztosítottuk és 
biztosítjuk a mai napig a partnereink számára. Ez – amellett, 
hogy minket is jó érzéssel tölt el, hiszen segíteni valakinek 
jó dolog – üzletileg is megtérül, hiszen ők vásárolni is hoz-
zánk jönnek.

A jelenlegi termékpalettánk tartalmazza a baromfi nevelési 
technológiájába beépített valamennyi takarmány kiegészí-
tőt: probiotikum, szimbiotikum, multivitamin, ásványi anyag 
kiegészítő, csonterősítő, szelén és E-vitamin.

Közben a libatartás megszűnt a Hortobágyon, részben kör-
nyezetvédelmi, részben üzleti okok miatt, de máshol ma-
radtak még jócskán nagyüzemek. A madárinfluenza több 
törzsállománnyal végzett, Franciaországban is, hiány lett 
liba- és kacsamájból. Erre mindenki belevágott – a lengyelek 
is – úgyhogy már túltermelés van, ami lenyomta az árakat. 
Most éppen hullámvölgyben vagyunk.

Van olyan dolog, amelyet a magánéletedről elmondanál?

Legfontosabb, hogy született egy kislányom, most öt éves 
– ez természetesen sok feladattal jár, ugyanakkor rengeteg 
energiát is ad a munkám ellátásához.

Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánok!

INTERJÚ DR. ZSOLDOS ISTVÁN 
BAROMFI TAKARMÁNYOZÁSI 
SZAKTANÁCSADÓVAL Dr. Tilly Péter
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PHYSIOLICK ZEN
Ásványianyag nyalótömb kérődző állatok számára

speciális növényi kivonatokkal 
segíti megelőzni a légzőszervi 
proBlémák előforDulását

tömeg- 
tak armány 

alapÚ aDagok 

kiegészítésére 

is alk almas

CITRONIN XO
A MIKROBIOM EGYENSÚLYÁNAK 
MEGŐRZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ, ANNAK KÓROS 
ELVÁLTOZÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA

A mikrobiom egyensúlyának megőrzését elősegítő, 
annak kóros elváltozásának javítására szolgáló kiegészítő takarmány

Citrusfélék ,jukka és görögszéna

ILLAT ÉS ÍZFOKOZÓ ÍZESÍTŐ 
TAKARMÁNY ADALÉK, 
HUMINSAVAKKAL

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

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

5 999065 911664

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

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

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

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

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

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

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

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

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

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

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

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

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

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

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

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

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

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

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

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

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

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

kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

25 kg
netto:

Gyártási idő:  

 Tételszám:

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

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

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

Összetétel

Analitikai 
összetevők

Felhasználási 
javaslat /
Adagolás

Tárolás

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

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

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

*szervesanyag tartalomra vonatkoztatva

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

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

Vitaminok, nyomelemek Kiszerelés: 25 kg



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

Ketózis az állományban.

Mely állatok vannak

veszélyben?
Három egyszerű kiválasztási kritérium:

Kövér1,2

Túlkondicionált tehenek
(kondíciópontszám ≥ 3,5  

a szárazonállási időszakban)

Beteg3

Azok a tehenek, melyeknél az előző 
laktáció folyamán energiahiánnyal 

összefüggő betegség  
(pl. méhgyulladás, magzatburok-
visszamaradás, ketózis) fordult elő

Öreg4

A harmadik laktáción túli tehenek

Egy hatásos állatgyógyászati megoldás:
–  A Kexxtone csökkenti a ketózis előfordulási gyakoriságát azokban az ellés körüli tejelő tehenekben/üszőkben,

melyeknél várható a ketózis kialakulása
– A Kexxtone egy könnyen beadható, egyetlen dózisban szájon át beadandó intraruminális készítmény

A Kexxtone segít egészségesen tartani a ketózis veszélyének kitett teheneket

Kérjük, hogy további információkért keresse helyi Elanco képviselőjét: Lilly Hungária Kft., 
Madách I. út 13–14., 1075 Budapest, Magyarország. Telefon: +36-1-328-5100
IRODALOM:
1.  Gillund P et al 2001. Body condition related to ketosis and reproductive performance in Norwegian dairy cows. J. Dairy Sci. 84:1390-1396.
2.  Duffield T 2011. Impact of hyperketonaemia on health and production in lactating dairy cows for special patients. 63rd CVMA Convention 6-9 July.
3.  Berge C, Vertenten G 2014. A field study to determine the prevalence, dairy herd management systems, and fresh cow clinical conditions associated with ketosis in western European dairy

herds. J. Dairy Sci. 97: 2145-2154. 
4.  Mulligan FJ 2012. A herd health approach to dairy cow nutrition and production diseases of the transition and early lactation dairy cow. Proceedings of the 27th World Buiatrics Congress, Lisbon,

Portugal. p. 89-96.
A Kexxtone, The Vital 90 Days, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Eli Lilly and Company vagy leányvállalatainak birtokában vannak. © 2017 Elanco Animal Health. HUDRYKXT00014

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Kexxtone 32,4 g folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény szarvasmarhák számára. Monenzin. 2. MINŐSÉGI 
ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Monenzin 32,4 g (35,2 g monenzin-nátrium megfelelője). Segédanyagok: A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 
Intraruminális készítmény: Minden intraruminális készítmény tartalma: 12 alegység, amelyek mindegyike (2,9 g monenzin-nátriumnak megfelelő) 2,7 g monenzint 
tartalmaz. Polipropilénből készült*, adagolónyílással ellátott kupak. Polipropilén* dugattyú. Polipropilén* tartály és oldalszárny. Acélrugó. *A polipropilénből készült 
komponensek narancssárgával (E110) vannak színezve. 3. GYÓGYSZERFORMA: Folyamatos hatóanyag-leadású intraruminális készítmény. Szárnyakkal ellátott, henger alakú, 
narancssárga színű, egyedi azonosítóval ellátott polipropilén intraruminális készítmény, mely 12 alegységből tevődik össze. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK: 4.1 Célállat fajok: 
Szarvasmarha (tejelő tehenek és üszők). 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: A tejelő teheneknél/üszőknél fellépő ketózis előfordulásának csökkentésére olyan állatok 
esetében, amelyeknél az ellés (után) körüli időben várhatóan fellépne a ketózis. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 300 kg-nál kisebb testtömegű állatok esetében.  
4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: Egy adott állat kezelésének szükségességéről állatorvosnak kell döntenie. A kórelőzményben szereplő 
energiahiánnyal járó betegségek, magas testkondíció pontszám és az ellések száma kockázati tényezőként szerepelnek. Korai regurgitáció esetén azonosítani kell az állatot az 
állat azonosítószámának az intraruminális készítményen található számmal való megfeleltetésével, és újra be kell adni egy sértetlen intraruminális készítményt. 4.5 Az 
alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: A kezelt szarvasmarhát a készítmény alkalmazása után 
1 óráig elkerített helyen kell tartani, hogy az esetleges félrenyelés vagy regurgitáció felismerésre kerüljön. Ha ez bekövetkezne, az intraruminális készítményt újra be kell adni, ha 
az nem sérült. Ha sérült, új intraruminális készítményt kell beadni. Az alkalmazás után akár 4 napig is megfigyelés alatt kell tartani a szarvasmarhát, hogy az intraruminális 
készítmény nyelőcsőben való elakadásának jelei felismerésre kerüljenek. Az elakadás jele lehet a felfúvódás, amelyet köhögés, nyálfolyás, étvágytalanság és a növekedés, illetve 
súlygyarapodás elmaradása követhet. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: A hatóanyaggal való érintkezés allergiás reakciót válthat ki az 
arra érzékeny személyeknél. A monenzin vagy bármely segédanyag iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. Az 
állatgyógyászati készítmény alkalmazása során tilos az evés, az ivás és a dohányzás. Az intraruminális készítménnyel való érintkezés közben, illetve a regurgitált intraruminális 
készítmény visszanyerésekor védőkesztyűt kell viselni. Az intraruminális készítménnyel való érintkezést követően le kell venni a védőkesztyűt, és meg kell mosni a kezet, valamint 
az érintkezésnek kitett bőrterületeket. Egyéb óvintézkedések: A monenzin lenyelése vagy szájba jutása kutyáknál, lovaknál, egyéb lóféléknél vagy gyöngytyúkoknál halálos lehet. 
Nem szabad engedni, hogy kutyák, lovak, más lófélék vagy gyöngytyúkok érintkezzenek monenzin-tartalmú készítményekkel. A készítmény regurgitálásának kockázata miatt 
ezen fajokat nem szabad arra a területre engedni, ahol a kezelt szarvasmarhát tartják. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): Ritkán emésztőszervi tüneteket 
(úgymint hasmenés, kérődző gyomorrendellenesség) figyeltek meg. Igen ritkán nyelőcső elzáródás volt megfigyelhető. A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás 
szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés során), gyakori (100 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél 
jelentkezik), nem gyakori (1000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), ritka (10 000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), 
nagyon ritka (10 000 állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás:  
A vemhesség és laktáció ideje alatt alkalmazható. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem ismert. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Intraruminális 
alkalmazás. A megfelelő beadóeszközt használva, 3-4 héttel a tejelő tehén/üsző ellésének várható időpontja előtt egy intraruminális készítményt kell alkalmazni. A Kexxtone 
átlagosan naponta 335 mg-os monenzin adagot biztosít, körülbelül 95 napon keresztül. Az utasításokat gondosan kell követni. Az intraruminális készítmény beadásához 
szükség van az állat megfelelő megfékezésére. Korlátozni kell az állat előre/hátra való mozgását, illetve biztosítani kell, hogy az állat fejét előrenyújtott helyzetben lehessen 
tartani, nyaktájéki nyomás nélkül, a fulladozás elkerülése érdekében. 1. Minden intraruminális készítményen egy egyedi szám található. Ezt a számot az állat azonosítószámával 
együtt fel kell jegyezni, hogy egy esetleges regurgitáció esetén az állat azonosítható legyen. 2. Hajtsuk vissza az intraruminális készítményen található szárnyakat, és helyezzük 

be a készítményt az erre a célra kifejlesztett eszközbe, a nyílással ellátott végével előre. 3. Tartsuk az állat nyakát és fejét előre nyújtott pozícióban. Ragadjuk meg az állatot egy 
kézzel a szájszegletnél fogva. Vezessük be az adagolóeszközt az állat szájába, az elülső fogakat kikerülve. A garat és nyelőcső traumás sérülésének elkerülése érdekében, ne 
fejtsünk ki túlzottan nagy erőt. 4. Helyezzük be az adagolóeszközt a nyelvtő mögé, az őrlőfogakat kikerülve. Miközben az állat nyel, az adagoló eszköz könnyedén túlcsúszik  
a nyelvtőn. NE FEJTSÜNK KI TÚL NAGY ERŐT. Ha ellenállásba ütközünk, kissé húzzuk vissza az eszközt, és ismételjük meg az eljárást. 5. Győződjünk meg róla, hogy az 
adagolóeszköz fejrésze túlhaladt-e a nyelvtőn. Miközben az állat éppen nyel, lövelljük ki az intraruminális készítményt az adagolóeszközből. 4.10 Túladagolás (tünetek, 
sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges: Több mint egy intraruminális készítmény véletlen alkalmazása a monenzin túladagolásra jellemző mellékhatások 
kialakulásához vezethet, úgymint étvágycsökkenés, hasmenés és levertség. Ezen mellékhatások általában átmeneti jellegűek. A legmagasabb tolerált monenzin adag naponta 
1 mg és 2 mg között van testtömeg-kilogrammonként. 4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idők: Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap. Tej: nulla nap.  
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Acetonémia kezelésére szolgáló gyógyszerek. Állatgyógyászati ATC kód: QA16QA06. A monenzin a poliéter-
ionoforok farmakoterápiás csoportjának, ezen belül a karboxil-alcsoportnak a tagja. Ezek a Streptomyces cinnamonensis faj természetes fermentációs termékei. 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: A monenzin a baktérium sejthártyájához kapcsolódva megakadályozza egyes fontos iongradiensek fenntartását a sejten belül, melyek 
a tápanyagok szállításához és a protonmozgató erő létrehozásához feltétlenül szükségesek. A monenzin legfőképpen a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony.  
A Gram-negatív baktériumok összetett szerkezetű külső membránjuknak köszönhetően eredendően ellenállóak az ionoforok hatásával szemben. Eszerint a monenzin végső 
hatása a bendő belsejében nem más, mint a mikrobapopuláció arányainak megváltoztatása, mely az acetát- és butiráttermelő baktériumok számának csökkenését, illetve  
a propionáttermelő (a glükoneogenézis prekurzora) baktériumok számának növekedését jelenti. A bendő belsejében élő baktériumpopulációban bekövetkező változások az 
energiametabolizmus hatékonyságának növekedését eredményezik. Az ellés körüli időszakban lévő tejelő tehén esetében a monenzin pozitív hatásaként megemlíthető a vér 
csökkent ketontartalma, a megnövekedett szérum glükózszint, illetve a ketózis alacsonyabb előfordulási gyakorisága. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Az intraruminálisan 
alkalmazott monenzin a gyomor-bél traktuson belül fejti ki hatását. A monenzin intraruminális alkalmazását jelentős first pass metabolizáció követi, ebből kifolyólag  
a szisztémás keringésben a monenzin koncentrációja alacsony marad. A metabolitok, illetve az anyavegyület az epével választódnak ki. Az intraruminális készítményben lévő 
tabletta-alegységek bendőtartalommal való érintkezésekor a készítmény nyílásánál gél képződik, amely lassan szabadul fel az intraruminális készítményből. A monenzin 
körülbelül 335 mg/nap átlagos dózisban szabadul fel az intraruminális készítményből. 6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Szacharóz zsírsav
-észter, Karbomer, Laktóz-monohidrát, Magnézium-sztearát, Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, Polipropilénből készült*, adagolónyílással ellátott kupak. Polipropilén* 
dugattyú. Polipropilén* tartály és oldalszárny. Acélrugó. *A polipropilénből készült komponensek narancssárgával (E110) vannak színezve. 6.2 Inkompatibilitások: Nem 
ismert. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig. A közvetlen csomagolás első felbontása után 
felhasználható: 6 hónapig. 6.4 Különleges tárolási előírások: A fóliatasak jól lezárva tartandó. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: Alumínium fóliatasak, amely 
1, 3 vagy 5 intraruminális készítményt tartalmaz. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati 
készítmény vagy a termék felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati 
készítményt, valamint a keletkező hulladékokat és a regurgitált intraruminális készítményeket a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA 
HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Eli Lilly and Company Limited, Elanco Animal Health, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, Egyesült Királyság. 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/12/145/001-003. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA:
2013/01/28. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2016/04/15. 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.
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Shotapen injekció A.U.V. :
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 1 ml szuszpenzió tartalmaz: Hatóanyagok: Benzilpenicillin-benzatin: 100 mg, 
Benzilpenicillin-prokain: 100 mg, Dihidrosztreptomicin-szulfát: 200 mg JAVALLAT(OK): Penicillinre és dihidrosztreptomicinre érzékeny kórokozók okozta 
megbetegedések (légzőszervi és húgy-nemiszervi fertőzések, szeptikémia, mastitis) gyógykezelésére. CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha, sertés ADAGOLÁS, 
ALKALMAZÁSI MÓD: Intramuscularisan vagy subcutan alkalmazható. Használat előtt felrázandó.
A készítmény általános adagja: 0,3-0,5 ml/10 ttkg. Szükség szerint a kezelés 3 nap múlva megismételhető ÉEVI: Szarvasmarha ehető szövetek: 49 nap Sertés ehető 
szövetek: 35 nap Tehéntej: 5 nap. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti csomagolásban, hűtőszekrényben 
(2-8ºC) tárolandó. Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Első vonalbeli kezelés, reflex-szerűen

Szarvasmarha:•légzőszervi betegségek • ellés körüli fertőzések 

• tőgygyulladás •lábvég betegség •posztoperatív védelem  

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

•izületgyulladás •orbánc •kenőcsös bőrgyulladás  

•Glässer betegség

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

Főbb javallatok:

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

10 millió sertést  
és több millió  

szarvasmarhát
 kezelnek  

Shotapen-nel

Közép-Európában évente
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