
Otthonodba hozzuk az akciókat!

KUPONNAPOK
TÖLTSD FEL KÉSZLETED '19-ES ÁRAKON! Választható ajándékainkkal a karácsonyiajádékot most az Alpha-Vet adja!WWW.PRAXISMENEDZSMENTKONFERENCIA.HU

26 előadó, 23 előadás, közel 18 óra tudásanyag, 
91 továbbképzési ponttal Praxis- 

menedzsment és 

Üzletfejlesztés 2.

december 5.Haszonállatos

december 4.

Praxis- 
menedzsment és 
Üzletfejlesztés 1.

november 28.

DokiforVets 
Workshop

november 21.

Klinikum
november 21.

Üzlet és 
Motiváció

november 14.

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

20/11  23. évfolyamNovember Érvényes: 2020. november 14-től  2020. december 12-ig.Társállatos állatorvosi rendelők számára

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.  8000 Székesfehérvár Homoksor 7.  |  Vevőszolgálat: 8 -17 óráig, Tel.: +36-22/534-500  |  e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu 
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.

https://pmkonferencia.hu/
www.alphavet.hu
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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 leghatékonyabb 
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 Praxismenedzsment 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 előadásokat, ám ezúttal biz-
tonságban az otthonodból, akár az okos telefonodról is. 

ZOOM-ZOOM!

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

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

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

Mozsár Andor Társállatos állatorvos üzletfejlesztési igazgató   +36(30) 400-2118   mozsar.andor@alpha-vet.hu

Dr. Lukács Zoltán Társállatos állatorvos üzletfejlesztési igazgatóhelyettes   +36(30) 528-8105   lukacs.zoltan@alpha-vet.hu

Dr. Végh Ákos   +36(30) 472-5703 vegh.akos@alpha-vet.hu

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

Maros József   +36(30) 267-6175 maros.jozsef@alpha-vet.hu

Régióvezetők

Vettech termékmenedzserek

  Budapest, Pest megye Dr. Vértesi János   +36(30) 663-9797   vertesi.janos@alpha-vet.hu 

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36(30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu

  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

  Észak-kelet Magyarország Siska Annamária   +36(30) 440-0321   siska.annamaria@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Kovács Bence   +36(30) 936-7842   kovacs.bence@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.hu

  Észak-nyugat Magyarország Tálas Tamás   +36(30) 528-8032   talas.tamas@alpha-vet.hu

  Pest Megye /Közép-Magyarország Somogyi Tamás   +36(30) 303-6401   somogyi.tamas@alpha-vet.hu

  Hajdú-Bihar megye, Békés Megye Gondor György   +36(30) 925-9121   gondor.gyorgy@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

Forduljon hozzánk bizalommal!

Support   +36(22) 534-597 support@dokiforvets.hu
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ADD MAGADNAK AZ IDŐ AJÁNDÉKÁT!

Program: 
14:30- 15:00   Dudás Márta - Online időpontfoglaló modul bemutatása
15:00- 15:30   Kotán Dávid -Telemedicina, az online konzultációs modul
15:30- 17:00   Botha Levente - Készletkezelés és statisztika

Jelentős időmegtakarítást érhetsz el és a tévedés lehetősége is csökkenni fog, megkönnyítve ezzel mindany-
nyiótok adminisztratív munkáját!  Küldd el asszisztensed a DokiforVets Workshopra, hogy ő is megismerhes-
se a DokiforVets Connect újításait!

Képezd ki asszisztensed 
a DokiforVets 
használatára!

Regisztráció: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

2020 november 21.

Webinár állatorvosi asszisztenseknek

https://pmkonferencia.hu/
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termékbevezetési akció

®
 

Arthro Collagen, Skin&Fur és Calmatonin termékek

10% számlakedvezménnyel 
vásárolhatók meg novemberben a:

Egy összegben történő

200 000 Ft +ÁFA 
feletti vásárlásnál
15% számla 
kedvezmény

100 000 Ft +ÁFA 
feletti vásárlásnál
10% számla 
kedvezmény

Egy összegben történő

csak állatorvosoknak

Ilyen és ehhez hasonló akciók várnak a PMK weboldal kupon felületén
www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

KUPONNAPOK

https://pmkonferencia.hu/kuponok
www.alphaportal.hu
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Moxiclear
AKCIÓ!

 20 doboz 
+20% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>> 18 000 Ft

40 doboz 
+25% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>> 45 000 Ft

 100 doboz 
+40% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>> 180 000 Ft

300 doboz 
+50% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>>675 000Ft Ft

www.alphaportal.hu
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Ilyen és ehhez hasonló akciók várnak a PMK weboldal kupon felületén
www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

KUPONNAPOK

AKCIÓ!

300 adag
>> 15% kedvezmény

ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉK:

>> 45 000 Ft

400 adag 
>> 20% kedvezmény

ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉK:

>> 80 000 Ft

500 adag 
>> 25% kedvezmény

ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉK:

>> 125 000 Ft

www.alphaportal.hu
https://pmkonferencia.hu/kuponok
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MARBOGEN COMPLEX
OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS KEZELÉSÉRE

Kiszerelés: 10 ml

Hatóanyag: Marbofloxacin, gentamicin, 
ketokonazol, prednizolon

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

ALPHADERM PLUS

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

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A BŐRGYULLADÁS KEZELÉSE 
ÉRINTÉS NÉLKÜL

ALPHADERM PLUS

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

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓJA

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

KUPONNAPOK
Kuponjainkkal ezek a termékeink is akciósak! Nézd meg weboldalunkon!

www.alphaportal.hu
https://pmkonferencia.hu/kuponok
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ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA 
BEVEZETÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA
Ló, kutya, macska, díszmadarak, hüllők, rágcsálók részére

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

Kiszerelés: 250 ml

www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

KUPONNAPOK
Kuponjainkkal ezek a termékeink is akciósak! Nézd meg weboldalunkon!

Hatóanyag: izoflurán

www.alphaportal.hu
https://pmkonferencia.hu/kuponok
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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

Ilyen és ehhez hasonló akciók várnak a PMK weboldal kupon felületén
www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

KUPONNAPOK

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 

www.alphaportal.hu
https://pmkonferencia.hu/kuponok


FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ   11a termékképek illusztrációk

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

VIROPLAZIN
25MG / 50MG / 100MG KAPSZULA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Új hatásmechanizmus, 
áttörés a vírusfertőzések     
terápiájában! NEM CSAK A PARVOVÍRUS 

ELLEN HATÉKONY!
25 MG, 50 MG ÉS 100 MG 

HATÁSERŐSSÉGBEN 

A Viroplazin egy prodrug: inaktív összetevőiből - barackmag kivonat és nátrium-tioszulfát - a vírusfertőzés indukálta gyulladásos folyamatok során termelődő 
enzimek hatására az aktív hatóanyagok csak a fertőzött sejten belül szabadulnak fel. Ezek, a tiocianát, a hipotiocianát és a benzaldehid a vírussal fertőzött sejtek 
gyors pusztulását (pyroptosisát) okozzák. Termékforma: nyitható kapszula Célállat fajok: kutya, macska Javallatok: Kutyák és macskák olyan vírusbetegségeiben 
(kutya parvoenteritis, macska panleucopenia -, herpes rhinotracheitis stb.), ahol heveny-félheveny, gyulladásos tünetekben megnyilvánuló vírusfertőzés áll a 
megbetegedés hátterében. Baktériumos társfertőzésben antibiotikumokkal együtt is adható. Adagolás: A Viroplazin bontható kapszula formájában kapható, 
az állat szájába adva, vagy a kapszulát kinyitása után az eledelbe keverve adagolandó. Dózisa 5 mg/ttkg naponta 2x, 3-5 napon át. 25 mg, 50 mg és 100 mg 
hatáserősségben érhető el. A kezelés alatt kerüljük a fokozottan antioxidáns anyagok (C-vitamin, E-vitamin, szelén stb.) bevitelét, mert csökkentik a szer vírusellenes 
hatását. Kiadhatóság: vény nélkül kapható Kiszerelés: 10 kapszula

Hatóanyag: barackmag kivonat és nátrium-tioszulfát
Kiszerelés: 10 kapszula

www.alphaportal.hu
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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

AKC
IÓ

www.alphaportal.hu
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A részletekért keresse üzletkötőjét!

Fertőtlenítő- és tisztítószerektől a higiéniai 
eszközökig és kiegészítő műtős felszerelésig

Klinikájának 
tisztántartásában 
és fertőtlenítésében 
is partner az Alpha-Vet

szolgáltatás

Tisztításban

All in
MINDEN, AMI A TELJESKÖRŰ HIGIÉNIÁHOZ SZÜKSÉGES!
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HIGIÉNIAI KATALÓGUS 
ÁLLATORVOSOK

RÉSZÉRE

Higiéniai katalógus 
állatorvosok részére

Kiegészítő higiéniai katalógus 
állatorvosok részére

KIEGÉSZÍTŐ 
HIGIÉNIAI KATALÓGUS 

ÁLLATORVOSOK
RÉSZÉRE

Action Force 
wc tisztító 1l
citrom | fenyő

Dymosept 
fertőtlenítő 
tisztító 5l fenyő

Well szappan 
folyékony 1l 
higiénés

Well szappan 
folyékony 5l 
aloe vera | 
glicerin

Chemitat hypo  
fertőtlenítő mosó 
és tisztítószer

Arola légfrissítő 
aerosol 
300ml+100ml
ocean

Dymosept 
tisztítószer 
750ml citrom

Kata ablaktisztító 
500ml pumpás

Splash univerzális 
tisztítószer 1l 
citrom

Nettó ár/db

Nettó ár/db

Nettó ár/db Nettó ár/db

Nettó ár/db

Nettó ár/db

Nettó ár/db

Nettó ár/db Nettó ár/db

Nettó ár/db
267 Ft

1 099 Ft

361 Ft 1 267 Ft

1 liter: 194 Ft

5 liter: 1 083 Ft

271 Ft

265 Ft 256 Ft

339 Ft

https://issuu.com/alpha-vet/docs/hygitech_allatorvosoknak_katalogus?fr=sNTkyYTIyNTQ3NjE
https://issuu.com/alpha-vet/docs/hygitech_allatorvosoknak_kiegeszito_katalogus?fr=sNWE2YjIyNTQ3NjQ
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+Ajándék 
infrahőmérő 
minden 
megrendelés 

mellé

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

CK1503

2020.12.31-ig a Grimed, RWD altatógépekre

10% KEDVEZMÉNYT 
adunk a nettó állatorvosi árból

AKCIÓ!

Kuponnapok! További kedvezményekért keresd a PMK weboldalát!

https://pmkonferencia.hu/kuponok
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+Ajándék 
infrahőmérő 
minden 
megrendelés 

mellé
A készlet akciók nem vonhatóak össze!

SDMA

PROG

FRUC
TT

4

PHBR

Lyte4

UPC

CRP

IDEXX Catalyst One®

Innováció a legjobb ellátásért egy kézben
Gyors – Egyszerű – Kényelmes 

Évente bővülő vizsgálati 
lehetőségeket kínálunk.

Az IDEXX Catalyst One® az egyetlen olyan biokémiai analizátor, amely folyamatos orvosi 
újításokat nyújt, mint például a Catalyst® SDMA, hogy változást hozzon a házon belüli 
diagnosztikai tesztekben. Az IDEXX Catalyst One® teljes diagnosztikai képet ad a legjobb 
betegellátás érdekében. Fektessen be ma a jövőbe.

© 2019 IDEXX Laboratories, Inc. Minden jog fenntartva. • 1905022-0519-CEE64 Minden ® / TM 
védjegy az IDEXX Laboratories, Inc. vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és / vagy más 
országokban tulajdona. Az IDEXX adatvédelmi irányelvei az idexx.com címen érhetők el.

CEE064

most elképesztő ÁRON

IDEXX Catalyst One + IVLS   
3 797 770 FT + ÁFA

Mindössze havi 60 vizsgálat, 
mely napi 2-3 mintát jelent 
Chem 17 panelre vetítve.

forgalom 
vállalással!

18HÓNAPOS

CK1503

Vásároljon 2020.12.31-ig IDEXX laborgépeket, a forgalomvállalástól függetlenül

10% KEDVEZMÉNYBEN 
  részesül a nettó állatorvosi árból, a készlet erejéig

Kuponnapok! További kedvezményekért keresd a PMK weboldalát!
AKCIÓ!

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

https://pmkonferencia.hu/kuponok
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+
termékcsalád

CK1503

AKCIÓ!

Kuponnapok! További kedvezményekért keresd a PMK weboldalát!

INFRAHŐMÉRŐT, VÉDŐSZEMÜVEGET 
ADUNK AJÁNDÉKBA

Vásárolj 2020.12.31-ig az Optikop Vetlézer 
család tagjai közül 500.000 Ft erejéig, és

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

https://pmkonferencia.hu/kuponok
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RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

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

• Egyedülálló képminőség

• Innovatív, piacvezető  képjavító megoldások

• Hatalmas vizsgálófej választék

• Teljesen magyar nyelven

• Szerviz háttér és support

• Humán területen piacvezető, több mint 1000 el-
adott készülék  itthon

• Legjobb ár/érték arány

• Kimagasló megbízhatóság és tartósság,

• Csak eredeti Samsung alkatrészek.

Kuponnapok! További kedvezményekért keresd a PMK weboldalát!

ULTRAHANGOS VIZSGÁLÓASZTALT 
adunk ajándékba.

Amennyiben 2020.12.31-ig vásárol SAMSUNG ultrahangot

AKCIÓ!

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

https://pmkonferencia.hu/kuponok
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Cikkszám Cikknév  Akciós ár Cikkszám Cikknév  Akciós ár 

FONAL PORTFÓLIÓÚJ 
KRUUSE felszívódó fonalak

152223 Monofast fonal  USP1 70 cm, tű: 36 mm, fordított vágás 3/8 kör,  1 336 Ft 

152224 Monofast fonal  USP2-0 70 cm, tű: 26 mm, kerek testű 1/2 kúpos,  1 290 Ft 

152227 Monofast fonal  USP3-0 70 cm, tű: 26 mm, kerek testű 1/2 kúpos,  1 243 Ft 

152234 Monofast fonal  USP4-0 70 cm, tű: 19 mm, fordított vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152232 Monofast fonal  USP4-0 70 cm, tű: 24 mm, kerek testű 1/2 kúpos,  1 243 Ft 

152237 Monofast festetlen fonal  USP5-0 45 cm, tű: 13 mm, fordított 
vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152256 Fonal PD-X  USP2-0 70 cm, tű: 26 mm kerek testű 1/2 kúpos,  1 290 Ft 

152403 Fonal PGA  USP2-0 70 cm, tű: 26 mm kerek testű 1/2 kúpos,  1 437 Ft 

152405 Fonal PGA  USP3-0 70 cm, tű: 26 mm kerek testű 1/2 kúpos,  1 243 Ft 

152407 Fonal PGA  USP4-0 70 cm, tű: 24 mm kerek testű 1/2 kúpos,  1 243 Ft 

152408 Fonal PGA  USP4-0 70 cm, tű: 24 mm, fordított vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152299 Fonal Sacryl  USP3-0 70 cm, tű: 26 mm, kerek testű 1/2 kör,  1 243 Ft 

152309 Fonal Sacryl  USP5-0 45 cm,  tű: 19 mm,fordított vágás 3/8 kör,  1 209 Ft 

152335 Fonal Sacryl plus  USP3-0 70 cm,  tű: 19 mm,fordított vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152350 Fonal Sacryl Rapid  USP3-0 70 cm,  tű: 24 mm,fordított vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152351 Fonal Sacryl Rapid  USP4-0 45 cm,  tű: 19 mm,fordított vágás 3/8 kör,  1 243 Ft 

152490 Sebvarró fonal  PGA USP0 15 m  13 093 Ft 

152491 Sebvarró fonal  PGA USP1 15 m  13 784 Ft 

152492 Sebvarró fonal  PGA USP2 15 m  14 986 Ft 

152493 Sebvarró fonal  PGA USP2-0 15 m  12 251 Ft 

152494 Sebvarró fonal  PGA USP3+4 15 m  17 781 Ft 

152495 Sebvarró fonal  PGA USP3-0, 15 m  11 437 Ft 

152496 Sebvarró fonal  PGA USP5 EP7 15 m  17 984 Ft 

152497 Sebvarró fonal  PGA USP6 EP8 15 m  20 574 Ft 

152460 Sebvarró fonal Linen USP3+4 EP6 50 m  9 491 Ft 

152476 Sebvarró fonal selyem USP5 50 m  13 090 Ft 

152480 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP0, 100 m  12 762 Ft 

152481 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP1, 100 m  13 250 Ft 

152482 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP2, 75 m  13 082 Ft 

152483 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP2-0, 100 m  10 809 Ft 

152484 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP3+4, 50 m  11 027 Ft 

152485 Sebvarró fonal, nem  Kupramid USP3-0, 100 m  10 202 Ft 

152471 Sebvarró fonal, nem  Silk USP1, 100 m  12 161 Ft 

152472 Sebvarró fonal, nem  Silk USP2, 100 m  14 020 Ft 

152473 Sebvarró fonal, nem  Silk USP2-0, 100 m  11 308 Ft 

152474 Sebvarró fonal, nem  Silk USP3+4, 50 m  12 807 Ft 

152475 Sebvarró fonal, nem  Silk USP3-0, 100 m  10 263 Ft 

 Akciós 
doboz ár 

 Akciós 
csomag ára 

(5 doboz) 

 1 400 Ft  7 000 Ft 

 4 000 Ft  20 000 Ft 

 1 600 Ft  8 000 Ft 

 9 000 Ft  45 000 Ft 

 2 800 Ft  14 000 Ft 

161278 Valueline nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 
450x600 mm 10x  2 900 Ft 

161279 Valueline nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 
600x900 mm 10x  1 900 Ft 

170300 Colombus tőgykanül Gyapjú 3,0 mm Kruuse 20 db  110 Ft 

BELA6 Valueline  kesztyű latex púderezett steril 6. - XS  690 Ft 

180006 KRUUSE Thygesen féle magzatdaraboló 100 cm  1 800 Ft 

273863 Katéter Foley szilikon 8 Fr, 21 in 2,6mm x 55cm 5x  14 900 Ft 

273861 Katéter Foley szilikon 6 Fr, 21 in 2,0mm x 55cm 5x  1 050 Ft 

240574 Kruuse herélő olló kombi No.24  2 100 Ft 

220412 Bovivet pata kötszer XL piros 10 db/csomag  5 800 Ft 

GHIS145 Equivet Méhmosó Cső 190cm Steril  650 Ft 

PFV536754_1 Tőgykötöző Pólya 6 Cm X 4,5 M  10 900 Ft 

292020 Tonovet Plus tonométer  799 000 Ft 

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes  14 Ft 

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes  40 Ft 

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes  16 Ft 

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes  90 Ft 

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes  28 Ft 

AKCIÓ!
Cikkszám Cikknév  Akciós ár Cikkszám Cikknév  Akciós ár 

Telefonszám: +36 (30) 174-6908 E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDmR0kkzu0mfEcNPfYde6CTK7LoDP2ZMhf8UYaO12e1UQVYwMDFHTkxKTTEyVko3VTJSV0lORUtXMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDmR0kkzu0mfEcNPfYde6CTK7LoDP2ZMhf8UYaO12e1UQVYwMDFHTkxKTTEyVko3VTJSV0lORUtXMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDmR0kkzu0mfEcNPfYde6CTK7LoDP2ZMhf8UYaO12e1UQVYwMDFHTkxKTTEyVko3VTJSV0lORUtXMS4u
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BIZTOSÍTS HOSSZÚ, 
EGÉSZSÉGES 
ÉLETET 
KUTYÁDNAK!

www.eukanuba.hu

*Az akció kizárólag a fenti kiszerelésekre (12 kg, 12,5 kg, 15 kg) vonatkozik és a fent megadott csomag akciókban érvényes,
más akcióval nem vonható össze! Kizárólag nagykereskedelmi bruttó árak esetén érvényes! Az ajándék fekhely készlete 
limitált! Az akció más akcióval nem vonható össze! A képek csak illusztrációk.

Az ajándék értéke: 4990 Ft/fekhely  |  A fekhely mérete: 55x40 cm

Vásároljon 5 db bármilyen 
12 kg-os, 12,5 kg-os vagy 

15 kg-os Eukanuba tápot és 

AJÁNDÉKBA ADUNK 
5 DB EUKANUBA 

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, 
MOSHATÓ FEKHELYET!

5+5
ajándék fekhely

Vásároljon 3 db bármilyen 
12 kg-os, 12,5 kg-os vagy 

15 kg-os Eukanuba tápot és 

AJÁNDÉKBA ADUNK 
1 DB EUKANUBA KIVÁLÓ 

MINŐSÉGŰ, MOSHATÓ 
FEKHELYET!

3+1
ajándék fekhely

vagy

AJÁNDÉK!

www.alphaportal.hu


FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ 22a termékképek illusztrációk

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

  Farmina.com

ITT A HALLOWEEN
ÉS A SÜTŐTÖK MÁNIA!
Vásároljon minimum
2 db 12 kg-os N&D Grain Free
tápot és ajándékba adunk 2 db Farmina
kutyusos-sütőtökös bevásárló táskát!*

* Az akció kizárólag listaáron történő vásárláskor
érvényes, más akcióval nem összevonható,
a készlet erejéig érvényes! A képek illusztrációk.

www.alphaportal.hu
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www.facebook.com/happyandfit.alwayshappy www. happyandfit.eu

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

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

SPECIAL HERB MIX: 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL NÉMET MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON

24/10
12 687 Ft  
634 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
BALANCE 20 KG

Felnőtt, érzékeny 
emésztésű vagy 
válogatós kutyáknak 
ajánljuk. Ízletes 
baromfihússal, 
kölessel, rizzsel, 
cukorrépával, jukká-
val, almatörköllyel, 
gyógynövényekkel. 

20 kg

30/20
14 986 Ft  
749 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL
ENERGY PLUS 20 KG

Felnőtt, munka-
kutyáknak ajánljuk, 
magas fehérje és 
zsírtartalommal a 
maximális erő és 
lendület fenntartá-
sához. Lenmaggal, 
répapéppel, 
halolajjal.

20 kg

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

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 
WELPEN XL 20 KG

4 hetes kortól 
ajánljuk nagytestű 
kölyökkutyáknak. 
Ízletes, friss baromfi-
hússal, rizzsel, cukor-
répapéppel, hallal, 
halolajjal, kagylóval, 
almatörköllyel, 
gyógynövényekkel. 

20 kg

Vásároljon 3 db 
bármilyen HAPPY&FIT 
Professional 20 kg-os tápot és 
AJÁNDÉKBA ADUNK 
3 db nagy méretű, 
mosható fekhelyet!*

Vásároljon 
1 db bármilyen 

HAPPY&FIT Professional 
20 kg-os tápot 

+ 1 db HAPPY&FIT Natural 
Active 12 kg-os tápot és 
AJÁNDÉKBA ADUNK 

2 db nagy méretű, 
mosható fekhelyet!*

*A promóció a készlet erejéig, kizárólag listaáron történő vásárlás esetén érvényes. A fekhelyből LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! 
A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

26/16
12 687 Ft
634 Ft/kg

HAPPY&FIT PROFESSIONAL 

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

20 kg

vagy

ITT A HIDEG IDŐ, JÖNNEK A MÍNUSZOK, 
KELL A TÖBBLET ENERGIA! 
Mit ajánlunk ilyenkor a kutyusoknak? 

Top Breeder, Energy Plus, Active tápokat, 
mivel ezek fehérje és zsírtartalma magasabb és 

segítheti a szabadban/udvaron/kennelben tartott 
kutyák többlet energiaszükségletét fedezni.

Az ajándék értéke: 2990 Ft/fekhely | A fekhely mérete: 84x52x10 cm

November 9-30-igérvényes!

AJÁNDÉK!

www.alphaportal.hu
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www.happyandfit.eu

happyandfit.alwayshappy

happyandfit.dog

Megérkezett!

GABONAMENTES HIPOALLERGÉN 

SZÁRAZELEDEK

SUPERIOR GONDOSKODÁS

Kedvenceknek
  84-44% állati eredetű fehérjével

  állatorvosokkal fejlesztve

 csirkementes

  Ínycsiklandozó húsokkal, egészséges gyümölcsökkel, zöldségekkel

5 KÜLÖNBÖZŐ ÍZBEN

www.alphaportal.hu
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A kacsa az egyetlen állati eredetű fehérjeforrás.** 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőrend-
szerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt a könnyen 

emészthető eledelt számára!
Lenmaggal, halolajjal és sáfrányos szekli-
ce olajjal készült, amelyek többszörösen 
telítetlen zsírsavakat tartalmaznak és 
jó hatással vannak a bőrre és szőrzetre.

A cikória segítheti az immunrendszer tá-
mogatását. 

Az alma segítheti az egészséges emésztést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat valamint 
szárított sörélesztőt is tartalmaz, amelyek se-
gíthetik a fényes szőrzet kialakulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 

megmaradnak, mely igazán ízletes és termé-
szetes ízt eredményez.

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET?

Egy igazán különleges összetevőjű táp, amely 
három típusú állati eredetű fehérjét, zöldsé-
geket és gyümölcsöket is tartalmaz az ínyenc 
és érzékeny emésztésű Kedvenceknek!
A három különböző és különleges állati ere-

detű fehérjeforrás harmóniát és fantasztikus 
ízt alkotnak ebben a tápban! 

Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőrend-
szerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt a könnyen 
emészthető eledelt számára!
A tápban található édesburgonya magas antioxi-
dáns tartalmú és rostokban gazdag. 

A sütőtök rostokban és antioxidánsokban gazdag, 
így segítheti az emésztést.
Az ízületek védelme érdekében glükozamint és 
kondroitin-szulfátot is tartalmaz.
A tápban található szárított tengeri alga számos 
vitamin és ásványi anyag tartalmával segítheti az 
immunrendszer támogatását.
A mannánoligoszacharidok segíthetik a bélműködést.

A tápanyagban gazdag formula frukto-oligosza-
charidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 

emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat is tartalmaz, 
amelyek segíthetik a fényes szőrzet kialakulását.

Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET?
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15392 Ft |  1 539 Ft/kg

10772 Ft |  1 077 Ft/kg
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HAPPY&FIT SUPERIOR
GRAIn FREE HYPOAllERGEn

FRISS mARHA, STRUcc & vízIbIvAlY

 SÜTŐTÖKKEL 10 KG

HAPPY&FIT SUPERIOR
GRAIn FREE HYPOAllERGEn

KAcSA

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL 10 KG

Ez a te
rmékso

r nem
 

hiányoz
hat üz

lete po
lcairól!

Megérkezett a várva várt 

HAPPY&FIT Superior terméksor, 
az 5 termékből 3 már elérhető!

www.happyandfit.eu

happyandfit.alwayshappy
 happyandfit.dog

www.alphaportal.hu
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Bárány az első számú összetevő, amely Új-Zéland-
ról származik. Ha kutyája válogatós vagy érzékeny 
emésztőrendszerrel rendelkezik, bátran ajánljuk 
ezt a könnyen emészthető eledelt számára!

Friss bárányhúsból készült, így a táp emészt-
hetőbb és ízletesebb.

A tápban található édesburgonya magas antioxidáns 
tartalmú és rostokban gazdag. 

A tápban található gyógynövény keverék segítheti 
az immunrendszer támogatását. 
A yukka támogathatja az immunrendszert és a 

méregtelenítési folyamatokat.
A szárított sárgarépapép segítheti a bélműködést.

A vörösáfonya és a kékáfonya magas antioxidáns tar-
talma révén, segítheti az immunrendszer működését.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligosza-
charidokkal és prebiotikumokkal (például cikória) 
segítheti az emésztőrendszer működését.

OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, valamint szárított 
sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes 

szőrzet kialakulását.
Szabad tartású állatokból. A bárány szabadon 
tartott jószágokból származik, amelyek húsa 
kiváló minőségű.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a 

tápban található természetes tápanyagok és 
vitaminok megmaradnak, mely igazán ízletes és 

természetes ízt eredményez.

A pisztráng az egyetlen állati eredetű fe-
hérjeforrás.

Ha kutyája válogatós vagy érzékeny 
emésztőrendszerrel rendelkezik, bátran 
ajánljuk ezt a könnyen emészthető ele-
delt számára!
FRISS pisztrángból készült, így a táp 
emészthetőbb, ízletesebb.

Az ízületek védelme érdekében glüko-
zamint és kondroitin-szulfátot is tartal-

maz.
Halolajjal, amely többszörösen telítetlen zsír-
savakat tartalmaz és jó hatással van a bőrre 

és szőrzetre.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszacha-

ridokkal és prebiotikumokkal segítheti az emésztő-
rendszer működését.

OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, halolajat 
tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes szőrzet 
kialakulását.

Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 

megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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NÉZZE TELJESEN  
ÚJ SZEMSZÖGBŐL  
A KUTYA 
OSZTEOARTRITISZÉT!

Terápiás javallat
A Galliprant az enyhe vagy középsúlyos oszteoartritisszel összefüggő fájdalom kezelésére javallt kutyáknál.1

1.  Summary of Product Characteristics for Galliprant 20 mg, 60 mg and 100 mg tablets for dogs (grapiprant). http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_
Product_Information/veterinary/004222/WC500243285.pdf. Accessed 2018.

2.  Kirkby Shaw, K., Rausch-Derra, L., and Rhodes, L. 2015. “Grapiprant: an EP4 prostaglandin receptor antagonist and novel therapy for pain and inflammation.” Vet. Med. Sci. 2: 3-9.
3.  CVMP assessment report for GALLIPRANT (EMEA/V/C/004222/0000), 2017, European Medicines Agency
4.  Rausch-Derra, L., Huebner, M., Wofford, J., et al. 2016. “A prospective, randomized, masked, placebo-controlled multi-site clinical study of grapiprant, an EP4 prostaglandin

receptor antagonist (PRA), in dogs with osteoarthritis.” J. Vet. Intern. Med. 30.3: 756-763.

A Galliprant, az Elanco és az átlós sáv az Elanco vagy leányvállalatai tulajdonában lévő védjegyek. © 2018 Elanco Animal Health. PM-HU-19-0014. Minden jog fenntartva.

Testtömeg 
(kg)

20 mg 
tabletta

60 mg 
tabletta

100 mg 
tabletta

Dózistartomány 
(mg/ttkg)

3.6-6.8 0.5 1.5 - 2.7
6.9-13.6 1 1.5 - 2.9

13.7-20.4 0.5 1.5 - 2.2
20.5-34.0 1 1.8 - 2.9
34.1-68.0 1 1.5 - 2.9

68.1-100.0 2 2.0 - 2.9

Legyen több apportírozós játék a napi teendők között!
A Galliprant® (grapiprant tabletta kutyák részére) hatástani csoportjában az első nem-COX-gátló 
prosztaglandin-receptor agonista (PRA), amely specifikusan az EP4 receptorra hat.*1,2,3

Azt a receptort célozza meg, amely elsődlegesen felelős a kutyák oszteoartritiszével (OA)  
összefüggő fájdalom és gyulladás kialakulásáért, miközben kevésbé befolyásolja a gyomor-bél  
traktus, a vese és a máj homeosztázisát.1,2,4

Adjon több lehetőséget a játékra, írja fel a Galliprant-ot már a kutya-OA legkorábban diagnosztizált 
stádiumaitól!

*�A�grapiprant�a�piprant�családba�tartozó�nem-szteroid,�nem�ciklooxigenáz-gátló�gyulladáscsökkentő�
gyógyszerkészítmény. A grapiprant az EP4 receptor szelektív antagonistája.

A készítmény jellemzőinek összefoglalója:
1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Galliprant 20 mg tabletta kutyák részére, Galliprant 60 mg tabletta kutyák részére, Galliprant 100 mg tabletta kutyák részére. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Egy tabletta tartalma: Hatóanyag: Grapiprant 20 mg, Grapiprant 60 mg, Grapiprant 100 mg. A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 3. GYÓGYSZERFORMA: 20 mg tabletta: 
Barna, foltos, mindkét oldalán domború, ovális tabletta, egyik oldalán törővonallal, amely elválasztja a dombornyomású „20” számot az egyik felén és az „MG” betűket a másik felén; a tabletta másik oldalán a dombornyomású „G” betű látható. A tabletta két egyenlő félre osztható. 60 mg tabletta: Barna, foltos, mindkét oldalán domború, ovális tabletta, egyik oldalán törővonallal, amely elválasztja a dombor-
nyomású „60” számot az egyik felén és az „MG” betűket a másik felén; a tabletta másik oldalán a dombornyomású „G” betű látható. A tabletta két egyenlő félre osztható. 100 mg tabletta: Barna, foltos, mindkét oldalán domború, ovális tabletta, a dombornyomású „100” számot az egyik felén és az „MG” betűket a másik felén; a tabletta másik oldalán a dombornyomású „G” betű látható. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK:
4.1 Célállat fajok: Kutya. 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: Az enyhe vagy középsúlyos oszteoartritisszel összefüggő fájdalom kezelésére kutyáknál. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható vemhes, szoptató vagy tenyészállatoknál. Lásd 4.7 szakasz. 4.4 Különleges figyelmeztetések minden
célállat fajra vonatkozóan: A klinikai   gyakorlati kísérletekben értékelt esetek többségében enyhe vagy középsúlyos oszteoartritiszt diagnosztizáltak az állatorvosi betegvizsgálat során. Ahhoz, hogy a kezelésre bizonyított terápiás választ kapjon, az állatgyógyászati készítményt csak enyhe vagy középsúlyos  oszteoartritisz esetekben használja. Két klinikai gyakorlati kísérletben  a kezelés megkezdésétől
számított 28. napon a CBPI kérdőívvel (a tulajdonos által kitöltött fájdalomértékelő kérdőív (Canine Brief Pain Inventory)) mért  elégedettségi visszajelzés a Galliprant esetében 51,3 % (120/235), míg a placebo csoportban 35,5 % (82/231) volt. A Galliprant előnyét mutató különbség statisztikailag jelentős volt (p-érték = 0,0008). A kezelésre adott klinikai válasz általában 7 napon belül jelentkezik. Ha 14 nap
után sem figyelhető meg klinikai javulás, a Galliprant kezelést abba kell hagyni, és az állatorvossal folytatott konzultációt követően más kezelési lehetőségeket is meg kell vizsgálni. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: A grapiprant egy metilbenzolszulfonamid. Nem ismert, hogy a szulfonamidokra korábban túlérzé-
kenységet mutató kutyáknál túlérzékenység jelentkezik-e a grapipranttal szemben. Ha szulfonamiddal szembeni túlérzékenységre utaló jelek fordulnak elő, a kezelést abba kell hagyni. A grapipranttal kezelt kutyáknál a szérum albumin és az összprotein szint enyhe csökkenése volt megfigyelhető, amely a leggyakrabban a referenciatartományon belül maradt, de amely nem járt együtt klinikai szempontból
szignifikáns megfigyelésekkel vagy eseményekkel. Meglévő máj- vagy vesefunkciós zavarban, kardiovaszkuláris vagy gyomor-bélrendszeri betegségben szenvedő kutyáknál körültekintően kell alkalmazni. A grapiprant és egyéb gyulladáscsökkentők egyidejű alkalmazását mindeddig nem vizsgálták, ezért ezt kerülni kell. Az állatgyógyászati készítmény  ártalmatlanságát nem vizsgálták a 9 hónapnál fiatalabb, 
illetve 3,6 kg-nál kisebb testsúlyú kutyáknál. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Mosson kezet az állatgyógyászati készítmény alkalmazása után. Az állatgyógyászati készítmény gyermekek általi véletlen lenyelése esetén enyhe és visszafordítható gyomor-bélrendszeri tünetek és hányinger figyelhetők meg. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, 
bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): A klinikai vizsgálatokban a következő enyhe és általában átmeneti mellékhatásokat figyelték meg: hányás, lágy széklet, hasmenés és étvágytalanság. A hányás nagyon gyakori, míg a lágy széklet, a hasmenés és az étvágytalanság gyakori volt. Nagyon ritkán haematemesisről vérhányásról
vagy  vérzéses hasmenésről számoltak be az USA-ban való engedélyezést követő klinikai alkalmazás során. A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés ideje alatt), gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de
kevesebb mint 10-nél jelentkezik), ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás: Az állatgyógyászati készítmény alkalmazása vemhes, szoptató vagy tenyészállatoknál nem engedélyezett, mert 
a grapiprant ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején, vagy tenyésztésre szánt kutyáknál. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Egyéb gyulladáscsökkentő anyagokkal történő előzetes kezelés további mellékhatások kialakulását vagy a meglévő mellékhatások súlyosbodását eredményezheti, ezért ilyen típusú állatgyógyászati készítmények alkalmazását szüneteltetni
kell a kezelés megkezdését megelőzően. Az előzetesen alkalmazott állatgyógyászati készítmény farmakokinetikai tulajdonságait a kezelésmentes időszak alatt figyelembe kell venni. A fehérjéhez kötődő állatgyógyászati készítmények és a grapiprant egyidejű alkalmazását nem vizsgálták. Az általában használt, fehérjéhez kötődő állatgyógyászati készítmények közé tartoznak a szívgyógyszerek, a görcsoldók
és a viselkedésmódosító gyógyszerek. A gyógyszer-kompatibilitást monitorozni kell  a kiegészítő kezelést igénylő állatoknál. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át történő alkalmazásra. Az állatgyógyászati készítményt naponta egyszer, éhgyomorra (pl. reggel) és legalább egy órával a következő étkezés előtt, 2 mg/ttkg adagban kell alkalmazni. A kezelés időtartama a kezelésre adott választól
függ. Mivel a helyszíni vizsgálatok 28 napra korlátozódtak, az ennél hosszabb kezelés alkalmazását körültekintően kell mérlegelni, és a kezelő állatorvosnak rendszeres időközönként monitoroznia kell. Mivel a kutya oszteoartritiszének klinikai tünetei hol erősödnek, hol csökkennek, egyes kutyáknál az  időszakos kezelés  előnyösebbnek bizonyulhat. Az alábbi számú tablettát kell alkalmazni naponta egyszer:
4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges: A 9 hónapon keresztül grapipranttal kezelt egészséges kutyáknál enyhe és átmeneti lágy vagy nyálkás, időnként véres széklet, hányás volt megfigyelhető az ajánlott dózis kb. napi 2,5-szeres, illetve 15-szeres túladagolásánál. A grapiprant
nem vezetett vese- vagy májtoxicitásra utaló jelek kialakulásához az ajánlott dózis napi legfeljebb 15-szörös túladagolása mellett. Túladagolás esetén tüneti kezelést kell alkalmazni. 4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Egyéb, nem 
szteroid gyulladáscsökkentő és reumaellenes szerek. Állatgyógyászati ATC kód: QM01AX92. 5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: A grapiprant a piprant családba tartozó nem szteroid, nem ciklooxigénáz-gátló gyulladáscsökkentő gyógyszerkészítmény. A grapiprant az EP4 receptor, az egyik legfontosabb prosztaglandin E2 receptor 
szelektív antagonistája, amely főként a prosztaglandin E2 által kiváltott nocicepciót mediálja. A prosztaglandin E2 EP4 receptorhoz történő kötődésének specifikus hatásai közé tartoznak a következők: vazodilatáció, fokozott  vaszkuláris permeabilitás,  angiogenezis, pro‐inflammációs mediátorok termelése. Az EP4 receptor fontos 
szerepet játszik a fájdalom és a gyulladás mediálásában, mivel a szenzoros neuronok prosztaglandin E2-által kiváltott szenzitizálásának és a prosztaglandin E2 által kiváltott gyulladás elsődleges mediátora. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Felszívódás: A grapiprant könnyen és gyorsan felszívódik a kutyák gyomor-bélrendszeréből. 
Egyetlen orális 2 mg grapiprant/kg dózis alkalmazása után a Cmax 1,21 µg/ml, míg az AUC 2,71 µg.h/ml volt éhomi állapotban. A szérumban a maximális grapiprant koncentráció az alkalmazástól számított egy órán belül volt megfigyelhető éhomi állapotban. A tabletta táplálékkal történő bevétele csökkenti az orális biohasznosulást: a 
grapiprant orális biohasznosulása éhomi állapotban 89 %, míg táplálékkal történő bevétel esetén 33 % volt; emellett az átlagos Cmax négyszeres, illetve az AUC grapiprant érték kétszeres csökkenése volt megfigyelhető. A grapiprant ismételt alkalmazás esetén sem halmozódik fel a kutyák szervezetében. Nem figyeltek meg nemtől függő 
különbségeket a felszívódás tekintetében. Eloszlás: A grapiprant fehérjekötése in vitro körülmények között arra utal, hogy a grapiprant elsődlegesen a kutya szérum albuminjához kötődik. A szabad grapiprant átlagos százalékos aránya a grapiprant 200 ng/ml-es koncentrációja esetén 4,35 %, illetve 1000 ng/ml-es koncentrációja esetén 
5,01 % volt. Biotranszformáció: A grapiprant elsődlegesen a szérum fehérjéhez kötődik. A kutyáknál a grapiprant főként az epével, a  bélsárral és a vizelettel ürül ki. Négy metabolit azonosítható, és a metabolikus útvonalak közé tartozik a N-deamináció, amely a legfontosabb metabolit képződését eredményezi a bélsárban (7,2 %) és a 
vizeletben (3,4 %). Két hidroxilált metabolit és egy N-oxidált metabolit szintén megtalálható az epében, a bélsárban és/vagy a vizeletben. A metabolitok farmakológiai hatása nem ismert. Kiürülés: A grapiprant elsősorban a bélsárral ürül. A beadott dózis mintegy 70–80 %-a 48–72 órán belül kiürül, a dózis legnagyobb része változat-
lanul távozik. A dózis körülbelül 65 %-a bélsárral, illetve mintegy 20 %-a vizelettel ürül ki. A grapiprant eliminációs felezési ideje körülbelül 4,6–5,67 óra. 6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Sertésmáj por, Laktóz-monohidrát, A-típusú nátrium-glikolát-keményítő, Nátrium-lauril-szulfát, Kopovidon, Mikrokristályos cellulóz, Magnézium-sztearát, Vízmentes kolloid szilícium-dioxid. 
6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értelmezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 év. A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 3 hónap. A megmaradt egész vagy félbe vágott tablettákat az első felbontástól számított 3 hónap után ártalmatlanítani kell. 6.4 Különleges tárolási előírások: Legfeljebb 30 °C-on
tárolandó. A félbe vágott tablettákat az üvegben kell tárolni. Véletlen lenyelés elkerülése érdekében a tabletták az állatoktól elzárva tartandók. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: Csavaros, gyermekbiztos zárral és műselyem vattatekerccsel ellátott, fehér, indukciós úton lezárt, kerek, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) üvegek (50 és 120 ml). Kiszerelés: üvegenként 7, illetve 30 tabletta. Kartondobozonként
egy üveg. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A
FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Németország. 8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/17/221/001-006. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2018/01/09. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA:
2018/06/19. 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. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.



Háromszoros védelem*
Bolha és kullancs elleni védelem

Tüdő- és szívférgesség megelőzése

Orsó- és kampósférgek elleni kezelés

SZÍVFÉRGESSÉG 
ELLEN IS!*

Jobb élet a TRIO-val
Együtt többre megyünk!

Bolhafertőzöttség Kullancsfertőzöttség Szívférgesség megelőzése Tüdőférgesség megelőzése Kampósférgesség Orsóférgesség

®

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

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

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

pirantel (embonát) (mg)
12,5
25
50

100
200
300

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

sarolaner (mg)
3
6

12
24
48
72

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


