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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.

Találkozzunk online a praxismenedzsment 
webináriumon! Az év legnagyobb állatorvosi kongresszusa alkalmazott állatorvosoknak, 

praxis vezetőknek, asszisztenseknek és állatorvostan hallgatóknak

WWW.PRAXISMENEDZSMENTKONFERENCIA.HU

November14.  |  November 21.
November 28.  |  December   5.

4 napban minden válasz, 
amire szükséged lehet

PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA

20/10  23. évfolyamOktóber Érvényes: 2020.október 13-tól  2020. november 13-ig.Társállatos állatorvosi rendelők számára
Hírek

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

www.alphavet.hu
www.praxismenedzsmentkonferencia.hu
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Találkozzunk online a praxismenedzsment 
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www.praxismenedzsmentkonferencia.hu
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Forduljon hozzánk bizalommal!

Tisztelt Olvasó!

  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

  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

Furcsa és meglehetősen szokatlan év végéhez közeledünk. Lehet korai még mérleget vonni az év vége előtt három 
hónappal, de mindenképpen érdemes időben elgondolkozni azon, hogy ez a „bosszantó” koronavírus járvány mit ho-
zott, mit adott és milyen további lehetőségeket adhat, nem utolsó sorban milyen veszélyeket jelenthet az állatorvosi 
rendelők számára.

Mivel nincs egyetlen olyan praxis sem Magyarországon, melyet ne érintett volna a COVID-19 pandémia hatása, ezért 
láthatóan minden praxisvezető döntéseket kellett hozzon a biztonság és hatékonyság irányába a korábban csak az 
álmok és a hosszú távú tervek közé sorolt változtatások érdekében. Az első hullám karantén időszaka sokként érin-
tette a gazdasági élet több ágazatát és szereplőjét is. Ezzel szemben a kisállat rendelőknek óriási segítséget jelentett 
a jogszabályi környezet nyújtotta lehetőség, a rendelők nyitva tartására és látogatására vonatkozóan. Lakossági és 
szolgáltatói szinten is jelentős készletezést és a munkavégzés átszervezését lehetett tapasztalni. 

A vásárlások, a rendelések és a kommunikáció nagyobb arányban átkerült az on line felületekre. Ha ez utóbbit nézzük, 
akkor egy páratlan technikai forradalom tanúi és részesei lehettünk. - Mi ez, ha nem az ipar 4.0, sőt szakemberek sze-
rint ez már ipar 5.0. ? - A struktúraváltás és a piaci körülmények változása a vásárlóerőre is hatással volt. Kevesebbet 
költöttek az emberek utazásra és szórakozásra és többet költöttek egészségre, tartósfogyasztási cikkek vásárlására 
és kedvencikre. Praxisvezetőkkel beszélve sokan piaci bővülésről, több állatról beszéltek, országosan nagyot nőtt a 
kölyök állatok száma, de a menhelyekről örökbefogadott kedvenc is. 

A praxisok megnövekedett forgalmának ellátása érdekében az Alpha-Vet struktúrát váltott. Az állatorvosi rendelők 
munkáját a Doki 4 Vets fejlesztésekkel (on line számlázás NAV 2.0, on line időpont-
foglalás, on line termékrendelés fejlesztés, stb.) segítjük. Webinárokat szerveztünk 
az állatorvosok közötti információ áramlás és a gyorsabb tapasztalat megosztás 
érdekében. A belső fejlesztések sem maradhattak el. Nagyobb és képzettebb 
humánerőforrást vontunk be a termékek forgalmazásába. Új termékeket kínálunk 
az állatorvosoknak pl. BiogenicVet, Hill’s VE termékcsalád. Új CRM rendszer (láto-
gatói szoftver) használatát vezettük be és megújítottuk látogatói csapatunkat is. 

Üzletfejlesztés és új üzleti lehetőségek adják a fő irányt, a fejlődés felgyorsult, 
és aki ebből kimarad, az lemarad. Ebben szeretnénk minden kedves kollégának 
felajánlani az Alpha-Vet Kft. szolgáltatásait és támogatását.  Jó olvasást kívánunk!

„A fejlődés csak olyan gondolatokkal érhető el, 
amelyek nagymértékben különböznek a jelenleg 
elfogadott gondolatoktól.” - Selye János

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

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

  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

Gyógyszeres területi képviselők

tel.:+360305936345
tel.:+36306312908
tel.:+36307542006
tel.:+36306639797
tel.:+36305744693
tel.:+36308233949
tel.:+36304002104
tel.:+36304400321
tel.:+36309367842
tel.:+36304002110
tel.:+36305004384
tel.:+36305288032
Tel.:+36303036401
Tel.:+36304725703
Tel.:+36301746908
Tel.:+36302676175
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Kényelmes | Ügyfélbarát | Biztonságos
Növeled a vevői lojalitást és a kosár értéket!
Állatorvosoknak és Gazdiknak, 
Team praxisoknak.

www.dokiforvets.hu | Doki support: 06 22 534 597

DokiforvetsCONNECT
™

új videokonzultációs és online 
időpont foglaló moduljára

 Bejegyzések oda-vissza  
szinkronnal működnek!

Korlátlan számú szolgáltatás

Korlátlan számú alkalmazott

Beágyazás és megosztás

Automatikus e-mailek és SMS-ek

Naptárkezelés

Egyéni szolgáltatás-beállítások

Foglalások kezelése

Mobil, tablet támogatás

Testreszabás

Fizess elő a

Online Időpontfoglaló Modul

tel.:+3622534597
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan&skat=372
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Egy összegben történő

200 000 Ft +ÁFA 
feletti vásárlásnál
15% számla 
kedvezmény

100 000 Ft +ÁFA 
feletti vásárlásnál
10% számla 
kedvezmény

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

új

ProCollagen 500 g, a Vetamanoza 2 gx20 és 60 g, a 
Carbon Active 20 kapszulás és 60 kapszulás kiszerelései

10% számlakedvezménnyel 
vásárolhatók meg októberben a:

AKCIÓ

  ®

termékbevezetési
csak 
állatorvosoknak

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
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VÉRSZEGÉNYSÉGRE (ANÉMIA)

BiogenicVET Hemoplex 

SZÍVELÉGTELENSÉGRE

BiogenicVET Cardio
BiogenicVET Cardio Small Breeds

EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Pro Bio por
BiogenicVET Pro Bio Paste
BiogenicVET Multipro
BiogenicVET Carbon Active

HÚGYÚTI FERTŐZÉSRE

BiogenicVET Vetamanoza
BiogenicVET Vetamanoza Powder
BiogenicVET Urino Dog
BiogenicVET Urino Cat

MÁJPROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Hepato Forte
BiogenicVET Hepatosil Advanced

IMMUNERŐSÍTÉSRE

BiogenicVET Immuno
BiogenicVET Immunoxantin 

ÍZÜLETI PROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Arthro Collagen
BiogenicVET Pro Collagen
BiogenicVET ARTOMAX 
• SMALL BREEDS 
• LARGE BREEDS
• GIANT BREEDS

SZORONGÁSI PROBLÉMÁKRA
BiogenicVET Calmatonin

IDEGRENDSZERI PROBLÉMÁKRA

BiogenicVET Neurovet Alpha Complete

BŐR ÉS SZŐRBETEGSÉGEKRE

BiogenicVET Skin&Flur

VESEELÉGTELENSÉGRE

BiogenicVET Renitine
BiogenicVET Renal

t e rmékcsa lád
  ®

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Új takarmánykiegészítő 
kutyáknak és macskáknak 
kizárólag állatorvosi 
rendelők számára

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
www.biogenicvet.com
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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 
+30% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>> 135 000 Ft

300 doboz 
+40% rabatt 

A RABATT ÁTLAGOS NETTÓ ÉRTÉKE:

>> 540 000 Ft

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
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1 A MOXICLEAR OLDAT SZÉLES SPEKTRU-
MÚ, 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 meg-
bízható kezelési lehetőséget nyújt kutyák, macskák és va-
dászgörények számára: bolhásság, rühösség, szőrtetves-
ség, szívférgesség, bőrférgesség, a gyomor-bélcsatorna 
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 cir-
kuláló Dirofilaria repens mikrofiláriák számát is csökkenti. 
Ez fontos előnye bőrférgességgel szemben való véde-
kezésben, amely zoonózisként a tulajdonosra is veszélyt 
jelent.

4 A MOXICLEAR HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN ÉRHETŐ EL.

Külön termék kapható kistestű macskák és vadászgöré-
nyek, 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 tarkótá-
jékon, 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 bizton-
sággal alkalmazható. A terápiás adag ötszörösét adva is 
csak átmeneti mellékhatások jelentkeztek a kísérleti álla-
tokon. Ivermektinre érzékeny skót juhászkutyák is jól tole-
rálták, ennek ellenére a colli, bobtail és ezek keverékeinek 
kezelésekor fokozott óvatosság javasolt, a termék lenyalo-
gatását mindenképpen meg kell előzni.
A moxidectin és az imidakloprid nem rendelkezik magzat-
károsító hatással, a Moxicleart azonban nem tesztelték 
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, spirocerkó-
zis megelőzésére. Vadászgörény: bolhásság megelőzése és kezelése valamint szívférgesség megelőzése. Kutya: Bolhásság, szőrtetvesség, fül-
rühösség, szívférgesség megelőzése, 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

a szívférgesség 
megelőzésére

széles spektrumú, kombinált parazitaellenes 
készítmény kutyáknak, macskáknak, vadászgörényeknek

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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Összetétel 10 ml-ben: CBD, CBDA: >500 mg. THC: <0,2% Célállat fajok: kutya, macska A 
CBD kedvező hatású az idegrendszer működésének stabilizálásában (epilepszia), az ízületi 
bántalmak, daganatos megbetegedések befolyásolásában, a fájdalmak és gyulladások 
enyhítésében. Adagolás: 1 csepp! 5 ttkg / nap. Ne alkalmazza vemhes és szoptató állatnak! 
Kiszerelés: 10 ml

Kiszerelés:  10 ml

Az idegrendszer működésének 
stabilizálására, ízületi bántalmak 
kezelésére. Fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő hatású

prémium minőségű kender kivonatból
CBD 

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/cbd0619-arthrocol-10-ml-5-os-bio-cbd-olaj
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
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BELAZIN 20 mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK, LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK SZÁMÁRA A.U.V.

Nyugtatásra. Kombinációban 
izomrelaxánsra, érzéstelenítésre 
és fájdalomcsillapításra

Hatóanyag: 20 mg/ml Xilazin (hidroklorid só formájában) Gyógyszerforma: oldatos injekció Célállat faj: szarvasmarha, ló, kutya, macska Javallat: Lovak: 
Nyugtatásra és izomrelaxánsként. Kombinációban fájdalomcsillapításra és érzéstelenítésre. Szarvasmarha: Nyugtatásra, fájdalomcsillapításra és izomrelaxánsként. 
Kombinációban érzéstelenítésre. Kutya és macska: Nyugtatásra. Kombinációban izomrelaxánsként. fájdalomcsillapításra és érzéstelenítésre. Adagolás: Az 
egyes javallatokhoz tartozó dózisokat a részletes használati utasítás tartalmazza. Lovaknál intravénás alkalmazás. Szarvasmarhák, kutyáknak és macskáknak 
intravénásan vagy intramuszkulárisan lehet adagolni. Az intravénás injekciót lassan kell beadni, különösen lovaknál. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
Hús: 1 nap, tehéntej: 0 nap. Emberi fogyasztásra tejet termelő kancáknak nem adható. Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre. Kiszerelés: 25 ml

Hatóanyag: 20 mg/ml Xilazin (hidroklorid só formájában)
Kiszerelés: 25 ml

új

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela4-belazin-20-mgml-25-ml
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Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

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

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

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

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A BŐRGYULLADÁS KEZELÉSE 
ÉRINTÉS NÉLKÜL

ALPHADERM PLUS

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

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

KÜ L SŐ HALLÓJÁR AT 
GYU LL ADÁS K E Z E LÉ S É R E

Kiszerelés: 10 ml
Hatóanyag: Marbofloxacin, gentamicin, ketokonazol, prednizolon

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

ALPHADERM PLUS

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

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓJA

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm&skat=372
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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*Az akció a teljes VE termékcsaládra vonatkozik, a kép csak illusztráció.

ÁLLATORVOSI 
AKCIÓ az 

Alpha-Vet Kft-től

Akár 20% kedvezmény 
ÖTFÉLE VET ESSENTIALS TERMÉK 

vásárlása esetén 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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

OKTÓBERI AKCIÓ 
a SCIENCE PLAN termékekre*

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20science%20plan&skat=372
www.dokiforvets.hu
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OKTÓBERI AKCIÓ 

15% 
KEDVEZMÉNY

*Az akció az összes I/d, GI Biome gyógytápra vonatkozik

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

GI Biome és i/d termékre (i/d, i/d low fat, i/d stress, i/d sensitive)*

www.dokiforvets.hu
http://alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20pd&skat=372
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90 napon belüli lejáratos termékek

Cikknév Lejárat  Nettó ár Készlet 
IDEXX SNAP FeLV15 teszt SNAP reader leolvasóhoz 15 db 2020.11.25  24 601 Ft 1db

IDEXX SNAP fPL5 teszt SNAP reader leolvasóhoz 5 db 2020.11.18  18 834 Ft 6db

IDEXX SNAP Lepto10 teszt SNAP reader leolvasóhoz 10 db 2020.11.22  25 610 Ft 1db

IDEXX SNAP® Combo Plus gyorsteszt FIV és FeLV 5 db 2020.12.20  14 438 Ft 9db

IDEXX SNAP cPL teszt 5 db 2020.11.11  20 326 Ft 3db

90AKCIÓ!
NAPON BELÜLI

Megújult Krutex egyszer használatos, szuper erős 
teljes kar hosszúságú állatorvosi gumikesztyű, 
melyet világszerte használnak

•  Egyszer használatos, teljes kar hosszúságú 
kesztyű, erős váll alatti rögzítéssel

• A váll alatti rugalmas rögzítés rendkívül erős
•  Alkalmas rektális és szülészeti vizsgálatokhoz, 

valamint mesterséges termékenyítéshez
• Jó vizsgálat közbeni érzékelés
• Könnyen felvehető
• 100 % polietilénből készült
• 25 mikrométer vastag
• S és L méretekben készült
• Önadagoló dobozban 50-es kiszerelés 

BEVEZETŐ ÁR!
KRUTEX Super Sensitive FixElastic gumírozott 
inszemináló kesztyű. 50 db/doboz. S és L méretek

2047 Ft 
+ÁFA

Krutex szuper érzékeny 
FixElastic Vizsgáló kesztyű

Jelenleg elérhető termékeink 
AKCIÓS áron:

 Nettó ár

Fonal sebvarró felszívódó PGA USP2 15 m 14 986 Ft

Fonal sebvarró felszívódó PGA USP5 EP7 15 m 17 984 Ft

Fonal sebvarró felszívódó PGA USP6 EP8 15 m 20 574 Ft

Fonal sebvarró felszívódó PGA USP3+4 15 m 17 781 Ft

A PGA szintetikus varrófonal. Ebből adódóan 
használatával könnyebb teljesen egységesebb 
varratokat készíteni, mint a catguttal.

A PGA fonott varrófonal, amely a használat során lágyabb-
nak, hajlékonyabbnak tűnik. a bevont fonal miatt könnyeb-
ben csomózható, és könnyen áthatol a szöveteken.

A PGA kevesebb szöveti reakciót és gyulladást okoz mint a 
catgut. PGA  fonal tulajdonságai: Jó csomó stabilitás; Telje-
sen egységes megjelenésű varrat; Minimális szöveti reak-
ció; Erős és megbízható varrat.

PGA váltja fel a Catgut fonalat

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

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

tel.:06301746908
https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
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SDMA

PROG

FRUC
TT

4

PHBR

Lyte4

UPC

CRPIDEXX 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

SDMA

PROG

FRUC
TT

4

PHBR

Lyte4

UPC

CRPIDEXX 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

SDMA

PROG

FRUC
TT4

PHBR

Lyte4

UPC

CRPIDEXX 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

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

IDEXX Catalyst One + IVLS   3 797 770 FT + ÁFA

SDMA

PROG

FRUC
TT

4

PHBR

Lyte4

UPC

CRPIDEXX 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

A világ egyik LEGJOBB 
in house biokémiai labor automatája

18 HÓNAPOS 
forgalom vállalással! 

Mindössze havi 60 vizsgálat, 
mely napi 2-3 mintát jelent 

Chem 17 panelre vetítve.

tel.:06301746908
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Versana Active

Lovas és vegyes praxisok egyik első számú választása világszerte.
Komoly fejválaszték | verhetetlen ár/ érték arány | "brutális" képminőség 

már 4.030.000 Ft + Áfa-tól. 

típusú ultrahang készülék

Demózásról, részletekről érdeklődj a Vettech csapatánál.

Elérhetők a General Electric (GE) kiemelkedő 
minőségű, hordozható ultrahangjai. 

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

Újabb elismert világmárka 
a VETTECH kínálatában!

• 15,6” nagyfelbontású LCD monitor

•  Üzemmódok: B-mód, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, 
M-mód

• 256 GB SSD

• Beépített  páciens adatbázis

•  Képek, loopok exportja JPG, AVI, DICOM, RawDICOM formátumban 
USB pendrive-ra

•  Automatikus képoptimalizálás 2D és PW Doppler üzemmódban

• CrossBeam real-time térbeli compound képalkotás

• SRI-HD szemcsésség csökkentő képalkotás

• Beépített akkumulátor

• 5 kg tömeg

8C-RS mikrokonvex vizsgálófej
• Frekvenciatartomány: 6,0 – 10,0 MHz
• Kristályelemek száma: 128
• Konvex rádiusz: 10,73 mm
•Látószög: 131 fok

L6-12-RS típusú lineáris vizsgálófej
• Frekvencia tartomány: 6,0 – 13,0 MHz
• Kristályelemek száma: 128
• Felfekvő felület: 47 x 12 mm

6S-RS típusú szektor phased-array vizsgálófej
• Frekvenciatartomány: 4,0 – 7,0 MHz
• Kristályelemek száma: 64
• Látószög: 120 fok

4C-RS típusú konvex vizsgálófej
• Frekvenciatartomány: 2,0 – 5,0 MHz
• Kristályelemek száma: 128
• Konvex rádiusz: 60 mm
• Látószög: 58 fok

LK760-RS típusú lineáris rectális vizsgálófej
• Frekvencia tartomány: 5,0 – 10,0 MHz 
• Kristályelemek száma: 128
• Felfekvő felület: 38,4 x 6 mm

tel.:06301746908
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VETNAR Mini Standard
Kompakt altatógép 0,1-10 kg-os kisállatok számára
·   Nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   O2 gázadagoló
·   O2 áramlásmérő
·   Minimális helyigény, méret 420 x 430 x 1200 mm
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

VETNAR 2200 Standard
Moduláris felépítésű, sokoldalú altatógép 
0,1-100 kg-os kisállatok számára

·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Kiváló minőségű szilikon légzőkörök és ballonok
·    Elektronikus vezérlésű ventiláció mind a félig zárt,  

mind a nyitott rendszerhez
·   O2 + N2O vagy O2 + levegőt adagoló
·   CO2 abszorber
·   Beépített pulsoximetria, SaO2 és CO2 monitorozás
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Két áramlásmérő: O2 és N2O vagy O2 és levegő
·    Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 2 db 10 l-es 

gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, méretek 520 x 520 x 1330 mm

VETNAR 1100 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok számára
·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz

·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm

VETNAR 1600 Standard 
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok 
számára

·  Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   Elektronikusan vezérelt ventiláció a nyitott rendszerhez
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm
·   Két légző ballon (1l és 2l)
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül
·   Beépített pulsoximeter, Sp02 és CO2 monitorozás

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

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

tel.:06301746908
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Adagoló cikkszám: HYPR88
1 kg cikkszám:  HYPR87

Hypred Duo Touch 
fertőtlenítő hatású 
kézmosó szappan 
vagy adagoló

 Hand Hygiene
1st line of defence against the spread

of Coronavirus

Adapted and effective products
for professional use only

WASH

1

  

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

+ Contains a lipid protector
+ Dermatologically tested
+ Close to the skin’s physiological pH
+ Formulated with surfactants
    selected for their excellent
    compatibility with the skin
+ Ensures hands are properly washed
+ Fragrance- and colourant-free

SOFTY TOUCH’
HYPOALLERGENIC

DUO TOUCH’
2-IN-1

DUO TOUCH’ is a 2-in-1 soap which  
cleans and disinfects hands. 

+ Rapid disinfectant action
+ Bactericide and yeasticide
+ Disinfectant action in the presence of 
    interfering substances
+ Suitable for frequent use
+ Fragrance- and colourant-free

Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1499 30 sec 1.5 ml

Yeasticide EN 1650 30 sec

Hazardous. Observe the precautions for use. Use biocides with care.
Before use, read the product labels and information.

Follow Kersia

www.kersia-group.com

DISINFECT

2

Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1500 30 sec 3ml

Yeasticide 
Fungicidal EN 1650 30 sec

Virucide EN 14476 90 sec

Bactericide
EN 1276 30 sec

EN 1500 30 sec 3ml

Yeasticide 
Fungicidal EN 1650 30 sec

Virucide EN 14476 90 sec

Our hydroalcoholic disinfectants ensure optimum hand disinfection:

  + Broad spectrum of action: bactericide, yeasticide, fungicide, virucide
  + Rinse-free
  + Ready to use
  + Fragrance- and colourant-free
  + Suitable for frequent use

DISINFECTANT
GEL

DISINFECTANT
SOLUTION

Feb. 07/2020

Disinsys 
Palm ALK
alkoholos 
kézfertőtlenítő 

Deptil HDS

Használatra kész semleges ph értékű fo-
lyadék, baktericid és fungicid felületfer-
tőtlenítő készítmény mezőgazdasági és 
élelmiszeripari felhasználásra.

0,75 l cikkszám: DEPTIL1
5 l cikkszám: DEPTIL3

Alkoholos fertőtlenítő 

A
felület fertőtlenítő 

Disinfectant solution

Felhasználásra kész víz-alkohol 
bázisú oldat
• Baktériumölő, élesztőgomba-ölő, 

gombaölő, vírusölő hatás
• Lágyító, puhító anyagot tarvtalmaz.
• Etanol alapú fertőtlenítőszer
• Illatosítót és színezéket nem 

tartalmaz
• Kiszerelés: 5 l

5 l cikkszám: KER15810

felület fertőtlenítő 

kézfertőtlenítő 

Kézfertőtlenítők, alkoholos fertőtlenítők, 
felület fertőtlenítő

Felhasználási terület: higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás.
Alkalmazási mód: Felhasználásra kész oldat. 5 ml mennyiséget dörzsöljünk szét 
a kézen és az alkaron.
Behatási idő: 30 másodperc. Sebészi bemosakodáshoz a műveletet egymás 
után 5x kell elvégezni.
Kiszerelés: 1 liter.

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő, 
műtéti bemosakodó

Cikkszám: BRADOPL

10+
2

AKCIÓ

kézfertőtlenítő 

Cikkszám: CSDIS5

Idei Praxismenedzsment Konferenciánkat nem az Állatorvostudományi Egyetemen, 
hanem Online Webináriumok formájában rendezzük meg. 
Bővebb információ itt: www.praxismenedzsmentkonferencia.hu

• Alkoholos kézfertőtlenítő
• Kiszerelése: 5 l

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.praxismenedzsmentkonferencia.hu/
https://www.alphaportal.hu/higienia-es-tisztitasszemelyi-higieniakeztisztitok-es-fertotlenitok/csdis5-disinsys-palm-alk-5-liter-alkoholos-kezfertotlenito
https://www.alphaportal.hu/jarvanyvedelmi-termekek-es-fertotlenitoszerekegyeb-fertotlenitokkezfertotlenitesre-alkalmas-szerek/051009111-bradoplus-kez-es-borfertotlenito-muteti-bemosakodo-pumpas-250-ml
https://www.alphaportal.hu/higienia-es-tisztitasszemelyi-higieniakeztisztitok-es-fertotlenitok/ker15810-disinfectant-solution-alkoholos-kezfertotlenito-4-kg-5-liter
https://www.alphaportal.hu/higienia-es-tisztitasintezmeny-es-korhaz-higienia/deptil1-hypred-deptil-hds-alkoholos-feluletfertotlenito-06-kg-075-liter
https://www.alphaportal.hu/higienia-es-tisztitasszemelyi-higieniakeztisztitok-es-fertotlenitok/hypr87-hypred-duo-touch-fertotlenito-hatasu-kezmoso-szappan-1-kg
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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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*A promóció a készlet erejéig, kizárólag listaáron történő vásárlás esetén érvényes.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=n%26d%2012kg&skat=372
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15+3kg 

AJÁNDÉK

18 kg CSAK 12490 Ft

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

A képek csak illusztrációk.
Az akció kizárólag a fenti 3 féle tápra érvényes, 

más akcióval nem vonható össze!

PUPPY&JUNIOR 
LARGE FRESH 

POULTRY&RICE

NAGYTESTŰ 
KÖLYÖKKUTYÁKNAK

Friss szárnyashúsban 
gazdag, kolosztrummal és 

zöldkagyló kivonattal.

ADULT LARGE FRESH 
POULTRY&RICE

FELNŐTT ÉS NAGYTESTŰ 
KUTYÁKNAK

Friss szárnyashússal, rizzsel, 
tengeri algával, zöldkagyló 

kivonattal és kondroitin 
szulfáttal.

PERFORMANCE 
POULTRY&RICE

MAGAS AKTIVITÁSÚ 
FELNŐTT KUTYÁKNAK

Munkakutyáknak 86%** 
állati eredetű fehérjével! 
Zöldkagyló kivonattal.

német minőség, friss húsok, egészséges összetevők

18 kg

15+3kg 

AJÁNDÉK

18 kg

15+3kg 

AJÁNDÉK

18 kg

15+3kg 

AJÁNDÉK

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26fit%2018kg&skat=372
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www.facebook.com/happyandfit.alwayshappy www. happyandfit.eu

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

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

SPECIAL HERB MIX: 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL NÉMET MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON

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 20 kg-os 
Professional tápot és 
AJÁNDÉKBA ADUNK
1 db vízlepergetős, divatos 
HAPPY&FIT mellényt!*

Női mellény méretek: S, M, L, XL           Férfi mellény méretek: S, M, L, XL
*A promóció a készlet erejéig, kizárólag listaáron történő vásárlás esetén érvényes. Minimum 3 db 20 kg-os Happy&Fit táp egyszerre történő megvásárlása esetén 
áll módunkban az 1 db mellényt ajándékba adni. Az ajánlat csomagajánlatnak minősül, azaz 1 csomag  3 db 20 kg-os Happy&Fit tápot tartalmaz és 1 db ajándék 
mellényt, 2 csomag 6 db 20 kg-os Happy&Fit tápot tartalmaz és 2 db ajándék mellényt, és így tovább… A mellényből 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

AJÁNDÉK!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26fit%2020kg&skat=372
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(70) 776-15-74 ∙ (70) 365-75-48 ∙ (70) 776-10-55
www.virbac.hu



Adj nekem macskáknak való Credelio tablettát: kicsi, ízesített rágótabletta, szívesen megeszem*.1 
Kifejezetten macskák számára kifejlesztve, gyorsan kialakuló védettséget ad2,3 a magamfajta macskák  
számára egy egész hónapon át.

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

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

ÚJ
Credelio® kifejezet-
ten macskák számára 
Gyorsan kialakuló 
védettség

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

KÍMÉLETLEN A BOLHÁKKAL  
ÉS A KULLANCSOKKAL
KÍMÉLETES VELEM

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

TENNIVALÓIM:
ALVÁS A KANAPÉN

ALVÁS AZ ÁGYON

BEVENNI AZ ÚJ BOLHA ÉS  

KULLANCS ELLENI TABLETTÁT

ALVÁS A GAZDI ÖLÉBEN

ALVÁS A TERASZON

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

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

Macska 
testtömege (kg)

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

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




