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Az újságban megjelenő termékek tájékoztató jellegűek, a készeltek és az árak napi szinten változhatnak! Az akciós árak csak az akció idejére, illetve az akciós készlet erejéig érvényesek! A kiadványban 
szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, jelölési, számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hibákért, a forgalmazók által rendelkezésre bocsátott adatokért, illetve magától 
értetődő, nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. Az újságban található fotók csak illusztrációk, a termékek színben és méretben eltérhetnek a fényképeken látottaktól.
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Tisztelt Olvasó!
Az évvége közeledtével idén is vár benneteket a Praxismenedzsment Konferencia! 

HO-HO-HO-HÓ!

A Praxismenedzsment Konferencia az a hely, ahol az állatorvosi szakma nagyágyúi mutatják be a leg-
hatékonyabb trendeket, amire praxisod működésének feltétlenül szüksége van. Itt valóban működő 
gyakorlati ötleteket kapsz és a megvalósításban is segítünk még ebben a rendhagyó helyzetben is.

Tekintettel arra a tényre, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvények elősegítik a COVID-19 vírus 
terjedését, ezért az Alpha-Vet az idei konferenciáját vevői biztonságára és egészségére tekintettel 
Webinárként rendezi meg. Szeretnénk hagyományainkat és legnagyobb rendezvényünket, a Praxis-
menedzsment Konferencia sorozatát folytatni és ezzel együtt az új kihívásnak is megfelelni, ennek 
érdekében választottuk a webinárt megoldásként.

Tarts velünk ebben az új online világban és légy Te is a Praxismenedzsment Konferencia sorozat 
részvevője! Várunk Magyarország legnagyobb, ingyenes, teljes értékű online állatorvos konferencia 
sorozatán, a PMK-n! Látogasd meg jobbnál jobb programjainkat és hallgasd meg a legjobb előadá-
sokat, ám ezúttal biztonságban az otthonodból, akár az okos telefonodról is. 

ZOOM-ZOOM!

Teljesítjük azoknak a vágyát, akik eddig nem tudták meghallgatni a párhuzamo-
san futó szekciók nagy érdeklődésre számot tartó előadásait. Most négy napban, 
négy különálló szekcióban állítottuk össze a programunkat. November 14-től négy 
szombaton keresztül, délutánonként hallhatod az Üzlet és Motiváció, a Klinikum 
és a Praxismenedzsment és az Üzletfejlesztés 1. és 2. szekcióban futó előadásokat. 
Mindenkit várunk sok szeretettel!

Dr. Lukács Zoltán 
Igazgató - Állatkórházak, 
Állatmentés és 
Alapítványi Igazgatóság 

Tartalom
3. oldal Forduljon hozzánk bizalommal - elérhetőségeink

4. oldal Rabatt akció Belazin és Bioequin injekciókra!

5. oldal Új termékek haszonállatok részére

6. oldal Telepi helyzethez igazított védelem borjaknak és felnőtt állatoknak

7. oldal Antiparazitikum ajánlatunk

9. oldal Válasszon jól bevált antibiotikum kínálatunkból! 

10. oldal Gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók

11. oldal Lombik borjak az inkubátorból

12. oldal Akkreditált laboratóriumként vállaljuk az állatállományok vizsgálatait

15. oldal Válassza az eredetit! Vitapol Pulvis

16. oldal Nem csak ígér, működik is!  Uppetite Pig

18. oldal Lehetőség az antibiotikumok kiváltására - Bronchimax

19. oldal Műszerajánlatunk

22. oldal Kézfertőtlenítők, alkoholos fertőtlenítők



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ   3a termékképek illusztrációk<< VISSZA A TARTALOMHOZ

  Észak-kelet Magyarország Dencsák Mihály   +36 (30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

  Nyugat-Dunántúl Fekete János   +36 (30) 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Kovács Csaba   +36 (30) 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu

Régióvezetők

Közép-Magyarország Dr. Tóth Rozália +36 (30) 561-4412 toth.rozalia@alpha-vet.hu
Kelet-Magyarország Szabó András +36 (30) 976-1362 szabo.andras@alpha-vet.hu
Észak -Dunántúl Greiner Dávid +36 (30) 161-9539 greiner.david@alpha-vet.hu
Dél -Dunántúl Kaszap Erika +36 (30) 161-9538 kaszap.erika@alpha-vet.hu
Dél-Alföld Szerencsés Péter +36 (30) 663-9786 szerencses.peter@alpha-vet.hu
Békés megye Szegedi Erika +36 (30) 456-3725 szegedi.erika@alpha-vet.hu

Anitech értékesítőink
Műszer termékmenedzser Dömötör Szilveszter +36 (30) 460-5934 domotor.szilveszter@alpha-vet.hu
ANITECH Projektmenedzser Mike Imre +36 (30) 171-8962 mike.imre@alpha-vet.hu
Szaporodás biológia üzletág Pál Gábor +36 (30) 420-1221 pal.gabor@alpha-vet.hu 
Sertés és baromfi üzletág Kádár Bence +36 (30) 162-0151 kadar.bence@alpha-vet.hu 
Sertés, baromfi üzletág Cseszkó Ferenc +36 (30) 267-4697 cseszko.ferenc@alpha-vet.hu

Alphafeed szaktanácsadóink

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 (30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36 (30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Tóth István   +36 (30) 500-4384   toth.istvan@alpha-vet.h
  Közép-Magyarország Péli Antónia   +36 (30) 823-3949   peli.antonia@alpha-vet.hu
  Nyugat-Dunántúl Varga Tamás   +36 (30) 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu

Dr. Hella Barnabás Kereskedelmi igazgató - Állatgyógyszer-üzletág +36 (30) 651-3091 hella.barnabas@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

Forduljon hozzánk bizalommal!
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5+1 AKCIÓ
BELAZIN 20 mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK, LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK SZÁMÁRA A.U.V.

Nyugtatásra. Kombinációban 
izomrelaxánsra, érzéstelenítésre 
és fájdalomcsillapításra
Hatóanyag: Xilazin (hidroklorid só formájában) Kiszerelés: 25 ml

Lovak EHV fertőzése ellen!

Hatóanyag: Inaktivált lóinfluenza és ló herpesz vírus (EHV-1) Kiszerelés: 1 adag

50 adaghoz +20% rabatt

VAKCINA A.U.V. EMULZIÓS INJEKCIÓ LOVAK RÉSZÉRE

BioEquin FH 

ISOFLUTEK 1000 mg/g 
FOLYADÉK INHALÁCIÓS GŐZ KÉPZÉSÉHEZ A.U.V.

LÓ, KUT YA, MACSKA, DÍSZMADARAK, 
HÜLLŐK, RÁGCSÁLÓK RÉSZÉRE

Általános anesztézia bevezetésére 
és fenntartására

Hatóanyag: Izoflurán Kiszerelés: 250 ml

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Ilyen és ehhez hasonló akciók várnak a PMK weboldal kupon felületén

https://pmkonferencia.hu/kuponok
www.alphaportal.hu
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Új termékek haszonállatok részére

Glükóz 40%
oldatos infúzió A.U.V.
Parentális táplálásra, hipoglikémiás 
állapotban, a szénhidrátszükséglet 
részleges vagy teljes fedezésére, 
acetonémia esetén.

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

AntipAr A zitikumok

AntipAr A zitikumok

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

AnyAgforgAlomrA 
hAtó szerek

Gyulladáscsökkentők
Meganyl 
Fájdalom, láz 
és gyulladás 
csökkentésére

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

Bronchimax 
Gyógynövény-keverék, 
amely hozzájárul az 
érzékeny légutak 
támogatásához .

tA k A r m á n y k ieGészítők tA k A r m á n y k ieGészítők

K3 vitamin  injekció 50 ml
Vérzéscsillapítás, vérzéses 
diathézisek májelégtelenség.

Vi t A m i n o k
m é h t A b e lt t A

CTC méhtabletta
Klórtetraciklinre érzékeny 
Trueperella pyogenes 
okozta méhgyulladás 
gyógykezelésére

C T C

Glükóz 
40%

AnyAgforgAlomrA hAtó szerek

Euthoxin 500 mg/ml 
oldatos injekció A.U.V.
Eutanázia céljára
Hatóanyag: pentobarbital

Hatóanyag: vas-dextrán

Hatóanyag: levamizol

Hatóanyag: flunixin

eutAnáziA

tA k A r m á n y k ieGész ítők

ZEN nyalótömb 
Segít megelőzni a 
légzőszervi problémák 
előfordulását.
Segíti az állatokat a 
növekedés kritikus 
fázisaiban. 

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

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

AntipAr A zitikumok
Parofor Crypto 140.000 NE/ml
Syarvasmarha állományban 
diagnosztizált cryptosporidium 
parvum okozta okozta 
hasmenés előfordulásának 
csökkentésére, megelőzésére.
Hatóanyag: paromomicin

Hatóanyag: Ivermektin, klorszulon
Kiszerelés: 250 ml

oldatos injekció A.U.V.
Animec Super

Antiparazitikum métely 
ellen is, szarvasamrhák 
számára!

AntipAr A zitikum

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

A n t i b i o t i k u m o k
Alphadoxan 100 mg/g
Sertések doxiciklinre érzékeny 
légzőszervi fertőzéseinek és 
Streptococcus suis okozta 
fertőzéseinek gyógykezelésére.
Hatóanyag: Doxiciklin
Kiszerelés: 10 kg

www.alphaportal.hu
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Biobos IBR marker live
Egyetlen adag, kényelmes használat!

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

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

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos IBR marker inact 
Nem terjed tovább az állományban!

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

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

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3

Biobos Respi 2 Trichoben vakcina

Biobos Respi 4

Ne adjon esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!

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

BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

Kiszerelés: 5 adag.

Előzze meg a borjúkori  tüdőgyulladásokat!

Hatóanyag:  élő, attenuált bovin respiratory syncytial vírus (BRS), 
attenuált bovin parainfluenza-3 vírus. 

Attenuált törzsek, 10 napos kortól intranazálisan, egyetlen 
alkalommal

Kiszerelés: 10 ml, 5 adag.

Szarvasmarhák tarlósömöre ellen!
Hatóanyag:  trichophyton verrucosum
A vakcina, amely gyógykezelésre is alkalmas!
Kiszerelés: 40 ml.

A BVD fertőzésnek kitett állományok vakcinája

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

BIOBOS RESPI 3 +BVDV szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

VIGYÁZUNK  AZ ÁLLATAIRA!
A telepi helyzethez igazított védelem borjaknak és felnőtt állatoknak

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

www.alphaportal.hu
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Anti- 
parazitikum 
ajánlatunk

Heterakis gallinarum vagy ascaridia galli 
fertőzés kezelésére.

Hatóanyag: fenbendazol
Kiszerelés: 1 liter

GALLIFEN 200 mg/ml
Házityúkok és fácánok számára A.U.V.

Sertések Ascaris suum (orsóféreg, kifejlett 
és vándorló alakok) fertőzésének kezelésére.

Hatóanyag: fenbendazol 
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

PIGFEN 200 mg/ml
sertések számára A.U.V.

Sertések gasztrointesztinális fonálférgessége, 
tüdő- és veseférgessége, tetvessége, valamint 
rühössége kezelésére.

Hatóanyag: ivermektin 
Kiszerelés: 10 kg

IVERVETO 2mg/g
2 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.Orsóféreg (Ascaris suum L3, L4 L5 és 

érett alakok) okozta fertőzés kezelésére.

Hatóanyag: levamizol
Kiszerelés: 100 g, 1 kg

LEVAVETO 750 mg/g
por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.

gyógypremix sertések és házityúkok részére A.U.V.

Sertésekben Metastrongylus apri, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Trichuris suis, Strongyloides 
ransomi okozta fertőzések kezelésére. Házityúkok Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp. 
okozta fertőzések kezelésére.

Hatóanyag: flubendazol    Kiszerelés: 12 kg

ALPHAFLUBEN 50mg/g

www.alphaportal.hu
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Anti- 
parazitikum 
ajánlatunk

Hatóanyag: Ivermektin, klorszulon
Kiszerelés: 250 ml

oldatos injekció A.U.V.
ANIMEC SUPER
Antiparazitikum métely ellen is, 
szarvasmarhák számára!

Juhok rühösségének, 
tetvességének, paklincsosságának 
és a légynyüvességének kezelésére 
és megelőzésére

Hatóanyag: diazinon
Kiszerelés: 1 liter

NOVACIDOL 600 mg/ml
koncentrátum fürösztő emulzióhoz A.U.V.

IVERVETO 10mg/ml
oldatos injekció A.U.V

Bélférgesség, tüdőférgesség, 
veseférgesség, külső élősködők, 
atkák elleni kezelésre.

Hatóanyag: ivermektin
Kiszerelés: 500 ml és 100 ml

Beérkezett, 

hiánypótló 

termék

ALPHALBEN 100 mg/ml
belsőleges szuszpenzió szarvasmarhák és 
juhok részére A.U.V.

Szarvasmarhák és juhok albend-
azolra érzékeny gasztrointesztinális 
orsóférgek, tüdőférgek, galandfér-
gek és kifejlett mételyek által oko-
zott fertőzéseinek kezelésére.

Hatóanyag: albendazol
Kiszerelés: 1 liter

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!

www.alphaportal.hu
https://pmkonferencia.hu/kuponok
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Hatóanyag: Apramicin
Kiszerelés: 1,8 kg

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

HEPARENOL TRISULMIX
folyékony takarmány-kiegészítő 

gazdasági haszonállatoknak

Belsőleges oldat A.U.V. 
házityúk és házinyúl részére 
Coccidiózis, házityúk 
Pasteurella multocida okozta 
baromfikolera- és Haemophilus 
paragallinarum okozta 
haemophylus náthájának 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: szulfadimetoxin
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

Elősegíti és fokozza a máj-, 
a vese- és bélműködést

Hatóanyag: Szorbitol, Acetilmetionin, 
Kolin-klorid, Betain, Lizin-hidroklorid, 

Növényi kivonatok
Kiszerelés: 5 liter

Válasszon jól bevált antibiotikum kínálatunkból! 

PAROFOR CRYPTO 
140.000 NE/ml
Syarvasmarha állományban 
diagnosztizált cryptosporidium 
parvum okozta okozta hasmenés 
előfordulásának csökkentésére, 
megelőzésére.
Hatóanyag: paromomicin

AMPROL 12%oldat AMPROLINE 400mg/ml
A tojótyúkok kokcidiózisának 

kezelésére elérhető egyetlen 
gyógyszerhatóanyag tojásra 

0 napos várakozási idővel
Hatóanyag: amprólium-hidroklorid

Kiszerelés: 5 liter

A tojótyúkok kokcidiózisának 
kezelésére elérhető egyetlen 
gyógyszerhatóanyag tojásra 
0 napos várakozási idővel
Hatóanyag: amprólium-hidroklorid
Kiszerelés: 5 liter

APRAVET 552 NE/mg

Apramicinre érzékeny enterális E.coli 
és salmonella fertőzések kezelésére 
ÉEVI: hús és egyéb ehető szövetek 
sertésben és házityúkban: 0 nap

Újra elérhető termékek

www.alphaportal.hu


FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ   10a termékképek illusztrációk

GYORS RENDELÉS > WWW.ALPHAPORTAL.HU 
<< VISSZA A TARTALOMHOZ

MELOVEM 30 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek

Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és 
a gyulladás tüneteinek csökkentésére, megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva.

Hatóanyag: Meloxicam   Kiszerelés: 100 ml-es színtelen injekciós üveg.

CARPRODOLOR 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák részére A.U.V.

Antimikrobiális terápia kiegészítésésre, a szarvasmarhák heveny fertőző légzőszer-
vi megbetegedései és heveny tőgygyulladása esetén jelentkező klinikai tünetek 
enyhítésére.

Hatóanyag: Karprofen   Kiszerelés: 50 ml

MEGANYL 50 mg/ml oldatos injekció

Szarvasmarhák légzőszervi megbetegedéseihez társuló gyulladásainak csökkentésére, 
lázcsillapítás, akut mastitis kiegészítő kezelésére. Sertések MMA szindrómájának és 
tejhiányának kiegészítő kezelésére, fájdalom és gyulladás csökkentésére. Lovak váz- 
és izomrendszeri megbetegedéseket kísérő gyulladások és fájdalom csökkentésére, 
kólikát kísérő görcsös fájdalmak enyhítésére.

Hatóanyag: Flunixin  Kiszerelés: 100 ml

MELOVEM 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak, sertéseknek és lovaknak

Szarvasmarha: Akut légzőszervi fertőzéseinek kezelésére. Akut tőgygyulladás kiegé-
szítő terápiás kezelésére. Szarvtalanítást követő posztoperatív fájdalom csillapításá-
ra borjaknál. Sertés: Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a 
sántaság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Ló: A gyulladás csökkentésére és 
a fájdalom enyhítésére mind akut, mind krónikus mozgásszervi rendelleneségekben.

Hatóanyag: Meloxicam   Kiszerelés: 100 ml-es színtelen injekciós üveg.

Gyulladás- 
csökkentők,
fájdalom- 
csillapítók

100 mg/ml
injekció szarvasmarhák, lovak 
és sertések részére A.U.V.

NEFOTEK

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsil-
lapító kezelés az izomzat, az ízülete-
tek és a csontok megbetegedéseiben. 
Kólika tüneti fájdalomcsillapító kezelése. 
Posztoperatív fájdalom és duzzanat.

Hatóanyag: Ketoprofen
Kiszerelés: 100 ml

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!
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Lombik borjak az inkubátorból
szarvasmarha szaporításában alkalmazott korszerű biotechnikai módszerek napjainkban 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a tej- és húshasznú állományok genetikai előre-
haladásának fejlesztésében, továbbá a kimagasló genetikai értékű donor egyedektől 

nyerhető ivadékszám növelésében. 
A

A SZIE Kaposvári Campus Embrió-átültető Központjának 
és a Felsőfokú és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 
szaporodásbiológiai kutatócsoportjának munkatársai 
évek óta vizsgálják, hogy a mesterséges termékenyítés 
és az embrió-átültés, azaz az in vivo asszisztált repro-
dukciós technikák milyen hatásfokkal alkalmazhatóak 
a hőstresszes időszakban. 

A pályázati forrásból létrehozott világszínvonalú kuta-
tási infrastruktúrával ugyanakkor megkezdődött az in 
vitro embriók előállítása is, amellyel a faj generációs 
intervalluma (azaz két egymást követő nemzedék közti 
legrövidebb idő) tovább csökkenthető, reprodukciós 
mutatói pedig javíthatók.

Az Embrió-átültető Központ és a Kutatócsoport mun-
katársainak - Dr. Húth Balázs és Zubor Tibor irányítása 
mellett - az országban elsőként sikerült élő szarvasmar-
hából petesejtleszívással, laboratóriumi körülmények 
között végrehajtott termékenyítéssel „lombikborjakat” 
előállítani, akik recipiens állatok méhében kifejlődve 
jöttek a világra.

A petesejt leszívást Zubor Tibor végezte 2019 novem-
berében  az Egyetem egyik korábbi embriótranszfer-
programjából származó, murray grey fajtájú tehenéből. 
A program eredményeként a SZIE Kaposvári Campus 
partnervállalatánál, a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. 
tehenészeti telepén 2020 augusztusában megszületett 
a három murray grey borjú, amelyek ebből az in vitro 
embrióelőállítási programból származnak. 

Az immár sikerrel koronázott célok elérésére korábban 

nem létező technikai háttér kiépítésére volt szükség. 
A beruházás anyagi hátterét az Egyetem által elnyert 
GINOP pályázati forrás biztosította. A megvalósítást 
technikailag koordinálva az Alpha-Vet Kft. is részt vett 
a kivitelezésben. 

Kiemelt jelentőséggel bír a technológiában, hogy olyan 
körülményeket kell biztosítani, melyek a lehetető leg-
jobban hasonlítanak az anyaméhben megszokottak-
hoz. Ennek technikai kivitelezése speciális, a humán 
gyakorlatban is használt készülékekkel lehetséges. A 
kutatócsoporttal együttműködve sikerült egy olyan sza-
porodásbiológiai labort létrehozni, mely az IVF (in vitro 
fertilizáció) embriók előállításán túl más igen speciális 
biotechnikai eljárások megvalósítására is alkalmas. Így 
akár a genetikai vizsgálatok alapjául szolgáló mintákat is 
be lehet gyűjteni embrió biopsziával, a megszületendő 
egyed genetikai értéke már embrió korban megítélhető.

Az immár hazai gyakorlatba is bevezetett biotechnikai 
módszereknek köszönhetően a genetikai előrehaladás, a 
kimagasló genetikai értékű donor egyedektől nyerhető 
ivadékszám növelése ezzel a módszerrel remélhetőleg 
egyre elterjedtebb lesz.

A fejlesztés nem állt meg. A közeljövőben újabb, még 
korszerűbb inkubációs technológia fejlesztése várható, 
így az embrió-előállítás hatékonysága, illetve a jó mi-
nőségű embriók száma jelentősen növelhető lesz. Az 
úttörő kutatócsoport áldozatos munkája és az Alpha-Vet 
Kft. közreműködése további kimagasló sikerek elérésére 
predesztinálja az együttműködést.
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PHYLAXIA
LABOR
AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMKÉNT VÁLLALJUK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATAIT

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

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

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

www.phylaxialabor.hu

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!

ÚJ Vemhesség vizsgálatok végzése 
vérből és tejből
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 „MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ – 
A KIÉRTÉKELÉST BÍZZA NYUGODTAN RÁNK”

Salmonellák felderítésére 
irányuló vizsgálatok (148-
as vizsgálatok porból, bél-
sárból, csizmatamponból, 
higiéniai törletmintából)

Elváltozott szervekből kór-
okozók kitenyésztése rezisz-
tencia vizsgálatai

Parazitológiai 
vizsgálatok

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK

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

SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK

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

KLINIKAI BAKTERIOLÓGIAI ÉS 
PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

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

KÖRNYEZETHIGIÉNIAI VIZSGÁLATOK

148/2007.(XII.8.) FVM RENDELET HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ VIZSGÁLATOK

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

E rendeletben meghatározott állatbetegségek 
előfordulásának ellenőrzése, állomány szintű felmérése 
alapját képezi bizonyos állami támogatások igénylésének. 
Részben tenyésztéses bakteriológiai, részben 
ellenanyagot kimutató szerológiai vizsgálatok tartoznak 
ide.

A BAROMFI ÁLLOMÁNYOK 
VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

RÓLUNK
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 mikrobioló-
giai és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. 
Laboratóriumunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelíthető. Mun-
katársaink közvetlen elérhetőséggel állnak tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

Mintaszállítást az egész ország területéről biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!

Mintaküldés egyeztetésével 
kapcsolatban hívjon telefonon: +36-30-990-7140

vizsgálatok 

emlős állatok 

részére is
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Vitaminok és illóolajok hozzáadásával
baromfifélék, emlős háziállatok részére

termékcsalád

A TERMÉKEK HATÁSA TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

Az állati szervezetre kifejtett közvetlen hatásuk: enzimeket, kiválasztó folyamatokat aktiválnak, 
és ezeken keresztül erősítik a szervezetet

A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva segítik a gazdaszervezet természetes gyógyulási folyamatait

Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az életműködések hatékony szinten tartásához

Az aminosav kiegészítés növeli a fejlődési erélyt és a regenerációs időt csökkenti

A speciális összeállítású növényi kivonatok potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!

https://pmkonferencia.hu/kuponok
www.alphaportal.hu
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LACTADE 
GEL
Ellés utáni Ca 
hiány kezelésére

10+5
AKCIÓ! NOR-MITE 

LIQUID
Természetes 
hatékonyság 
a t yúk tet vek és 
légyinvázió ellen

5+1
AKCIÓ! BIOGAZDASÁGOKBAN 

is használható

PIGLET 
PROTECTOR
Biz tonság a 
kezdetek től

9+1
AKCIÓ!

Válassza az eredetit!
VITAPOL Pulvis 25 kg 
A termékben található huminsavaknak, a termék egyedülálló 
összetételének köszönhetően jótékony hatást fejt ki az élő 
szervezetekre. Toxinkötő. Erősíti az immunrendszert.

VITAPOL®

AntimastVITAPOL

Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, huminsavakkal kiegészítve

Uppetite terméket tartalmaz. Kívánatos ízt és illatot ad a takarmánynak

Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!

https://pmkonferencia.hu/kuponok
www.alphaportal.hu
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Nem csak ígér, működik is!
A termelési eredmények fokozásáért

Uppetite Pig

sertéshús piacának kiszámíthatatlansága miatt, ma már nem engedheti meg magának egyetlen sertés 
gazdaság sem, hogy a termelési eredményeit ne fokozza. A sertés legnagyobb költségtétele a takarmá-
nyozás. A hústermelés eredményessége a genetika mellett döntően a szakszerű táplálóanyag ellátás 

függvénye. Ebben döntő szereppel bír a takarmányfelvétel mértéke.

Az új takarmány-kiegészítőnk illat és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék. A telepi kísérletek alapján az ízesítő 
takarmány adalékkal etetett sertés korcsoportok termelési mutatója radikálisan emelkedett. Állományszinten 
megugrott a takarmányfelvétel, a takarmánypazarlás megszűnt. A stressz inger mérséklődött, lényegesen csök-
kent a gyógyszerek felhasználása. Lecsökkent a hasmenés előfordulása ezáltal az elhullások száma is, valamint 
kiegyenlítettek lettek az almok.

• Megtérülés:

A telepi eredmények szerint a termék használatával öt-nyolcszoros megtérüléssel számolhatunk. A termelésben ja-
vító hatása néhány (7-10) nap után már megbízhatóan jelentkezik. Fontos, hogy a mennyiséget a napi takarmányba 
egyenletesen bekeverve, megfelelő homogenitást biztosítva adjuk állatainknak.

Uppetite Pig
Illat és ízfokozó anyagok oltalommal védett ízanyaga. Kiszerelése: 10 Kg-os aromazáró zsákban. A termék adagja: 
1 kg/takarmány tonna. Az illat és ízfokozó adalékanyagok jól záródó csomagolásban kerülnek forgalomba, amely biz-
tosítja az egy éven át történő felhasználhatóságot. További információkért és termékárakért keresse Képviselőinket!

„Egy termék ami nem csak ígér, de működik is!”

• Szoptatós kocák:
- Javul a koca kondíció, nő a tejtermelés
- A kocák lezsarolódása csökken, javuló termékenyülés.
- Nő az élve születések száma, a malacok súlya és vitalitása.
- Megszűnnek a csecsvesztett malacok.
- Takarmányfelvétel: +20%

• Malacnevelés választást követően:
- Lényegesen lerövidül a nevelési idő.
- A takarmánypazarlás megszűnik.
- Testsúlygyarapodás: +10-20%
- Utónevelési fajlag: -12%
- A hasmenés előfordulása: -60%
- Elhullás: jelentősen csökken

• Hizlalás:
- Jelentősen lerövidül a hizlalási idő
- Az állomány kevesebb takarmánnyal hizlalható.
- A takarmánypazarlás megszűnik.
- Csökken a gyógyszerfelhasználás.
- Megnő az értékes húsrészek aránya, javul a minősítés
- Egységes állománynövekedés.

• Szopós malacok:
- A malacok választáskori alomtömege: +10%
- Kiegyenlítettebb az alom.
- Erősödik az immunrendszer, csökken a választási stressz.
- Megszűnnek a hasmenéses jellegű megbetegedések.
- Csökken a gyógyszerfelhasználás.

A

Termelési eredmények fokozása 
a sertés ágazatban - Uppetite Pig

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

PHYSIOLICK®

NYALÓTÖMBZEN
A Speciális növényi kivonatok segítik  megelőzni 
a légzőszervi problémákat
Összetett vitamin tartalmának köszönhetően 
erősíti az állatok immunrendszerét
Segíti az állatokat a növekedés 
kritikus fázisaiban

NYALÓTÖMB
VITAPOL

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu
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100% természetes gyógynövényi eredetű keverék sertés, baromfi, borjú részére

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

Bronchimax

Összetétel: növényi kivonatok, gyógynövények és szerves savak keveréke.
Kiszerelés: 25 l

Hazai nagylétszámú broiler pulyka és sertéstelepen kipróbálva a Bronchimaxot, az 
alábbi eredményeket kaptuk: Broilerpulyka utónevelés: 1200 db vegyes ivarú pulyka kap-
ta a Bronchimaxot a 8. héttől, ugyanekkora  kontroll csoport egy másik gyógynövényes 

takarmány kiegészítőt. A kontroll csoportnál szükség volt Amoxycillin kezelésre. Az elhullás a 
Bronchimax esetében 3,5, a kontrollnál 9,57% volt. A súlygyarapodás a Bronchimax esetében 
jobb volt, mint a kontroll csoportnál.

A

Bronchimax hazai kipróbálási  
eredmények

Lehetőség az 
antibiotikumok 
kiváltására
Írta: Dr. Leitold József

Sertéstelepen a battérián folyt a kísérlet. A kontroll csoport más gyártótól származó gyógynövényes termékeket  kapott. 
A kísérleti csoportnál  az elhullás 3,9% volt, a kontrollnál 4,6%. A napi súlygyarapodás a kísérleti csoportnál 
0,32 kg, a kontrollnál 0,31 kg. Antibiotikumos kezelésre egyik csoportnál sem volt szükség. Ezek alapján 
megállapítható, hogy az elhullási százalék és a súlygyarapodás is a kísérleti csoportban alakult kedvezőbben.

Átlagsúly tojó 

Átlagsúly bak

Javuló 
súly- 

gyarapodás

Jobb 
oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-

hasznosulási 
érték 

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

SNAP duo ST Plus 
6 perces antibiotikum gyorsteszt tejhez

 » Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.

 » Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tej-
házban, terepen, vagy a kocsi kabinjában is.

 » Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is 
megbízhatóan detektál tejben EU MRL szerint.

 » Képes Cefalexin kimutatására EU MRL határérték 
alatt!

 » A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll.

 » Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt.

 » A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval.

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő 

 » CO2, ammónia, metán, és más gázok 
méréséhez

 » Maximum 5 gáz egyidejű detektálása

 » Baromfihoz CO2 és Ammónia

 » Sertéstelepen CO2 és Ammónia

 » Robusztus és vízálló IP 67 kivitel 

 » különböző riasztások (akusztikus multiton, 
optikai 180 fokban és vibrációs). 

A megadott ár 2 gázra vonatkozik, 3-5 gázra:  
hívjon bennünket egyedi árért!
Ammónia- és Szén-dioxid koncentráció 
méréséhez istállók légterében

Kern ORA 3SA refraktométer 
Kikkoman Lumitester SMART 
Higiéniai műszer

 » Fő felhasználási területek: Mezőgazdaság, 
boripar,  gyümölcstermesztés, állattenyésztés.

 » Mérési tartomány: 0-32%

 » Brix, oszátköz: 0,2%.

 » ATC Automatikus hőmérséklet 
kompenzáció.

A legújabb japán higiéniai műszer, amely 
az egyedülálló A3 mintavevővel nemcsak 
ATP-t, de egyidejűleg ADP-t és AMP-t is 
mér. Rendkívül egyszerű használat, a felhő-
ben tárolt eredmények bárhonnan hozzá-
férhetők.

víz mikrobiológiai gyorstesztek
 » Itatóvíz vizsgálat a helyszínen

 » Eredmény 18, vagy 24 óra  alatt

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

 » Ivóvíz rendeletben rögzített módszer!

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

 » Pseudalert: Pseudomonas aerugonosa vizsgálatához

 » Enterolert: Enterococcus vizsgálatához

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

PMK KUPONNAPOK
Figyelje a PMK weboldalt és keresse a kuponokat!
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 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 ... +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C …+149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C … +124,9°C között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm (érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 2 mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama: 5.000 óra (normál használat)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) BIOMASTER (antibakteriális) 

adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: gyári 0,0°C és 100,0°C-on bemérve

Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással szállítjuk. 
Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással 
szállítjuk. Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

 » Hőmérő 0 ...+5°C zóna figyelmeztető ikonnal. A hűtőhőmérő vízálló, nagyméretű és jól leolvasható 
digitális kijelzővel rendelkezik. 

 » A műszer -9,9 …+49,9°C hőmérsékleti tartományban, 0,1°C felbontással jelzi az aktuális 
hőmérsékletet. 

 » A készülék egy egyedi élelmiszer-biztonsági zóna ikonnal (hópehely) rendelkezik a kijelző jobb felső 
sarkában, amely jelzi, ha a hőmérő 0 és +5°C közötti hőmérsékleti tartományon kívül mér.

 » A 0 és +5°C közötti hőmérsékleti tartományban a hópehely ikon folyamatosan kijelzésre kerül.
 » A 0°C alatti vagy +5°C feletti hőmérsékleti tartományokban a hópehely ikon villog.
 » A műszer hőmérőjének energiatakarékos funkciója kikapcsolja a készüléket, ha az eszköz sötétben van, 

ezáltal maximalizálva az elem élettartamát.
 » A hőmérőt egyetlen CR2032 laposelem táplálja, melynek várható élettartama kb. 10.000 óra.
 » A készüléket egy robusztus 26 x 45 x 73 mm méretű ABS házban helyezték el, mely szabadon "állhat" 

vagy a hűtőszekrényben lévő polcra akasztható.

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL1 

Digitális hűtőhőmérő

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL2 

A készülék az EN 13485 előírásainak megfelel, HACCP konform, gyári számmal 
rendelkezik. Tartozék a beszúró érzékelőre húzható védőhüvely, amely a 
biztonságos tárolást, használatot, a fertőtlenítés utáni higiénia fenntartását 
biztosítja. A védőtok megrendelhető 2.200 Ft+Áfa áron.

Kalibrálás!
Már meglevő, vagy újonnan vásárolt 
nem kalibrált hőmérő kalibrálása 

A kalibrálás akkreditált laboratóriumban 
történik 3 hőmérsékleten, amelyről kalibrálási 
bizonyítványt állít ki a laboratórium.

A 3 pont megválasztásakor a napi gyakorlat-
ban általában mért hőmérsékleti értékek alsó, 
felső és átlagos értékét javasolt választani, 
vagy ha ez nem ismert, akkor a hőmérő mérési 
tartományának alsó, felső és kö¬zépértét. 

Gyakorlati okokból ilyenkor a 0 és 100 Celsius 
is jó választás lehet alsó és felső határértékre, 
mert ezek a hőmérsékletek a helyszínen is jól 
reprodukálhatók.

7 500 Ft + Áfa

11 500 Ft + Áfa

11 000 Ft + Áfa

13 500 Ft + Áfa

 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 ... +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C …+149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C … +124,9°C között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm (érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 2 mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama:  5.000 óra (normál használat mellett)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) BIOMASTER (antibakteriális) adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: Gyári kalibrálás: 0,0°C és 100,0°C-on bemérve
 » Jótállás: 2 év
 » Tárolási hőmérséklet: 0 ... +50 °C
 » Tömeg:  45 g

 » Mérési tartomány: -24,9...+69,9°C
 » Érzékelő: NTC termisztor, 

átmérő: 8 mm, hossza: 30 mm
 » Mérési pontosság: ±1°C
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek: 16 x 50 x 82 mm
 » Elem: 1 db CR 2032 (3,0 V-os lítium gombelem)
 » Elemek élettartama: 3.000 óra
 » Mérőérzékelő vezetékének hossza:  1 m
 » Tömeg: 50 g

Max-Min digitális hőmérő 7 500 Ft + Áfa
A hőmérő egyidejűleg két (pl. terem- és hűtő-) hőmérsékletet mér a beépített és 
a kivezetett érzékelőjével. Mindkét értékre külön számol Max és Min értéket, a 6 
érték közül egyidejűleg egyet jelenít meg (a többit nyomógombokkal lehet előhívni). 
A Max/Min értékek a MAX/MIN gomb tartós (3 másodperc) megnyomásával 
törölhetők. Műanyag fali tartó mellékelve

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
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Dömötör Szilveszter – ANITECH 
+36 (30) 460 5934  | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu 

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

Astori Quick Afla M1 
aflatoxin teszt tejhez

 » EU MRL szerinti Aflatoxin M1 vizsgálat  

 » Vizsgálati idő csupán 2X5 perc  

 » Inkubátor, vagy más laboreszköz nem szükséges a 
teszthez, környezeti hőmérsékleten használható 

 » A csomag mindent tartalmaz, ami a vizsgálathoz kell 

 » Alacsony ár! 

Mennyiségi meghatározás az RDS-2500 leolvasó 
készülékkel 10 ppt-től 350 ppt-ig terjedő  
tartományban.
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Lactoscan SCC szomatikus sejt analizátor 
High-end direkt fluoreszcens alacsony nagyítású mikroszkóp, gyors autofókusszal és sejtszámláló szoftverrel

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

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

során, amelyeket képanalízis szoftver dolgoz fel.
 » Színkódolt eredmények
 » 10” teljes funkcionalitású érintőkijelzős tablet
 » Beépített nyomtató
 » Vezetéknélküli klaviatúra és egér
 » Egy éves jótállás

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

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

Masztitisz detektor

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

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

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

BRADOLIFE
kézfertőtlenítő gél 50 ml, 300 ml, 500 ml

•  Higiénés 
kézfertőtlenítésre 
alkalmazható

•  Víz és szappan 
nélkül használható

•  Antimikrobális 
spektrum: baktericid 
(MRSA), fungicid, 
virucid, tuberkulocid

•  Baktériumokkal, 
gombákkal és 
vírusokkal szemben 
is védelmet nyújt 1 l

BRADOPLUS
sebészeti bemosakodó kézfertőtlenítő

•  3 hatóanyag szinergista hatású
•  Széles antimikrobás spektrum,
•  Jó nedvesítő készség,
•  A hatóanyag erősen 

adszorbeálódik a bőrhöz,
•  Klór- és aldehidmentes,
•  Bőrvédő hatóanyagokat 

tartalmaz.
•  Antimikrobás spektrum: 

baktericid, fungicid, 
tuberkulocid,  
virucid hatású.

BRADODERM SOFT
 sebészeti bemosakodó kézfertőtlenítő

•  A Bradoderm Soft 
hatásspektruma: 
Bakericid (MRSA), 
fungicid, virucid, 
tuberkulocid

•  Műtéti 
beavatkozás előtti 
kézfertőtlenítésre.

•  A készítményt 
töményen, 
hígítatlanul kell 
alkalmazni. 

500 ml, 1 l

100 db/cs

BRADOLIFE
fertőtlenítő kendő

•  Injekció és vérvétel előtti bőrfertőtlenítés
•  Kisebb tárgyak, felületek fertőtlenítésére ( telefon, 

kilincs, számítógép )
•  Minden olyan helyen javasolt, ahol közösen 

használt eszközökkel fertőzések terjedhetnek

10+
3

AKC
IÓ

10+
3

AKC
IÓ

10+
1

AKC
IÓ

10+
1
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