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ISMÉT ELÉRHETŐ!
Tartós fájdalomcsillapítás havonta 
történő adagolással1

Ajánlott kezelési lehetőség már 
a betegség korai szakaszában is

Hivatkozás:
1. Az adagot 14 nap múlva, majd ezt követően havonta kell ismételni. A kezelési ciklus alatt 7 egymást követő adagnál (6,5 hónap) többet nem szabad adni.

Az állatgyógyászati készítmény neve: Trocoxil 20 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 30 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 75 mg rágótabletta kutyának; Trocoxil 95 mg rágótabletta kutyának. Hatóanyag: Mavacoxib 6 mg; 20 mg; 
30 mg; 75 mg; 95 mg. Terápiás javallatok: Kutya degeneratív ízületi betegségeivel járó fájdalom és gyulladás kezelésére, ha a javasolt kezelés tartama az egy hónapot meghaladja. A Trocoxil a fájdalom és gyulladás kezelésére 
használt nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) vegyületek csoportjába tartozik. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb és/vagy kevesebb mint 5 kg testtömegű kutyánál. Nem alkalmazható gyomor-bél 
fekélyben vagy vérzésben szenvedő kutyánál. Nem alkalmazható nyilvánvaló vérzéses rendellenességnél. Nem alkalmazható rendellenes vese- vagy májfunkció esetén. Nem alkalmazható szívelégtelenség esetén. Nem alkalmaz-
ható vemhes, tenyésztésre szánt vagy szoptató kutyánál. Nem alkalmazható a készítmény hatóanyaga vagy bármely vivőanyaga iránti túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható szulfonamidok iránti ismert túlérzékenység esetén. 
Nem alkalmazható glükokortikoidokkal vagy más nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) készítménnyel egyidejűleg. Kerülje alkalmazását dehidrált, hypovolaemiás vagy alacsony vérnyomású állatoknál, mert a vesetoxicitás 
kockázata ilyen esetben fokozott. Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át alkalmazandó. Csak az állatorvos által előírt adagot alkalmazza. A Trocoxil rágótabletta adagja 2 mg  mavacoxib/testtömeg kg. NEM NAPONTA ADANDÓ 
NSAID! Az adagot 14 nap múlva, majd ezt követően HAVONTA kell ismételni. A kezelési ciklus alatt 7 egymást követő adagnál (6,5 hónap) többet nem szabad adni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. 
Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 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/2/08/084/001-005. Vényköteles. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét.

Lezárás dátuma: 2020.07.29. CATRO31/07.20
© Copyright 2020. Minden védjegy a Zoetis Inc., leányvállalatai és / vagy engedélyezőinek a tulajdonát képezi. Az összes többi védjegy a jogosult szolgáltató tulajdona.
H-1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület 5. emelet

AZ ÁLLATOKÉRT. AZ EGÉSZSÉGÉRT. ÖNÉRT. 
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A COVID-19 járvány nem kímélte és nem kerülte el Ma-
gyarországot sem. A második hullám beköszöntével újból 
fel kell frissíteni vagy szigorítani javasolt a munkakö-
rülmények feltételeit annak érdekében, hogy a járvány 

minél kevesebb emberi és anyagi veszteséggel járjon, hogy az általad 
ellátott betegek és azok gazdái ne maradjanak állatorvosi szolgáltatás, 
létfontosságú gyógyszerek és a járvány megfékezéséhez szükséges 
eszközök nélkül. Szeretnénk praxisodnak segítséget nyújtani ehhez az 
Alpha-Vet Kft. pandémiás tervét összefoglaló Vállalati Fehér Könyvével.  
A letöltéséhez kattints ide! 

A legfontosabb járványvédelmi intézkedésekről dióhéjban:
Elsődleges fontosságú és nem szabad elhanyagolni a járványvédel-
met dolgozóid, a családtagok és a gazdik egészségének védelme és 
vállalkozásod fenntartható működése érdekében. Minden felületet, 
tárgyat, eszközt, beteget, pácienst és dolgozót fertőtleníteni kell, 
naponta többször is. Fontos, hogy a dolgozóid tudják, hogy miként 
lehet elkerülni és lelassítani a koronavírus terjedését. Ők legyenek az 
elsők, akik ezt betartják, és megfelelő határozottsággal figyelmeztetik 
erre azokat, akik nem hajlandók ebben részt venni. 

Ésszerű és célszerű a betegek tájékoztatása arról, hogy megváltozott 
a praxisod működésének rendje, nyitva tartása. Értesítsd őket erről 
minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel. A betegek ne 
várakozzanak a váróteremben, készíts időpont foglalási naptárat. 

Praxisod számára az egyik legfontosabb dolog, hogy a járvány idején is 
folyamatosan tudjon üzemelni. Azoknál az egységeknél, ahol egy-két 
kolléga tud csak dolgozni, nyilván ez nagy kockázattal jár és nehezen 
kivitelezhető, viszont a csoportos praxisoknál, vagy az állattartó te-
lepeken megoldható a munka átszervezése. Összpontosíts azokra az 
ellátási feladatokra, amelyek nem halaszthatóak és csoportosítsd át a 
kevésbé sürgőseket későbbi időpontra. Ennek az lesz az eredménye, 
hogy le tudod rövidíteni a nyitvatartási időt és a munkaerőt két csapatra 

tudod választani és szükség esetén pótolni tudod 
őket. Állíts fel két csapatot! A két csapat tagjai ne 
találkozzanak egymással, váltva dolgozzanak, 
csak telefonon vagy on line tartsátok egymással 
a kapcsolatot. Fontos, hogy bármelyik csapat, a 
friss erő bármikor bevethető legyen!

Ne várd meg, hogy a készleteid az eddig szokásos szintig leapadjanak. 
Az áruellátást az Alpha-Vet óriási készletekkel folyamatosan biztosítani 
tudja számodra, de a megnövekedett igények kiszállítása és a beszál-
lítás jövőbeli kiszámíthatatlansága okán érdemes folyamatosan 2-3 
hetes pufferrel rendelkezned a fogyó anyagokból, különös tekintet-
tel a gyógyszerekre és a járványvédelemben használt anyagokra. Az 
előttünk álló hetek fontos híre, hogy cégünk megkezdi a BiogenicVet 
takarmány-kiegészítő termékcsalád forgalmazását kutyák és macskák 
számára. A 11 típusba sorolható, 32 új cikk az indikációknak megfele-
lően, májvédő, vesevédő, nyugtató, idegrendszert támogató, szívet 
támogató, probiotikus, stb. készítmények segítik vevőitek kedvence-
inek egészségmegőrzését. A BiogenicVet termékcsalád gyógyszerek 
mellett is szedhető vény nélkül kapható takarmány kiegészítő. Ezeket 
a készítményeket kizárólag állatorvosi vonalon forgalmazzuk.

Az Alpha-Vet Holding 500 dolgozójával több, mint 30 éve segíti az ál-
latorvosok munkáját és a 
folyamatos betegellátást. 
Ebben a nehéz helyzet-
ben is minden kolléga 
számíthat ránk, bármikor 
rendelkezésre áll minden 
munkatársunk a hét min-
den napján.

Jó egészséget kívánunk 
mindenkinek! Együtt túl 
fogjuk élni!

A
Tisztelt Olvasó!

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

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

Tartalom
4. oldal Területi képviselőink, termékmenedzsereink

5. oldal Már elérhető a DokiforVets Online Időpontfoglaló Modul
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11 féle új termék! BiogenicVet takarmány-kiegészítők kizárólag állatorvosi rendelők és 
állatgyógyzertárak részére

9. oldal Dirofilaria csomagban most jobban megéri! Uranotest csomagakció
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4FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

Elérhetőségeink
Forduljon bizalommal területi képviselőinkhez, szaktanácsadóinkhoz

  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

  Észak-kelet Magyarország Dencsák Mihály   +36 30 593-6345   dencsak.mihaly@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 Kovács Csaba   +36 30 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Tóth István   +36 30 500 4384   toth.istvan@alpha-vet.hu

  Közép-Magyarország Péli Antónia   +36 30 823 3949   peli.antonia@alpha-vet.hu

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

  Nyugat-Dunántúl Varga Tamás   +36-30 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu

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

  Pest Megye /Közép-Magyarország Somogyi Tamás   +36-30 303-6401   somogyi.tamas@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

Gyógyszeres területi képviselők

Vettech termékmenedzserek

tel.:+36306639797
tel.:+36305744693
tel.:+36304400321
tel.:+36305936345
tel.:+36304002110
tel.:+36309367842
tel.:+36306312908
tel.:+36304002104
tel.:+36305288032
tel.:+36308233949
tel.:+36305004384
tel.:+36307542006
Tel.:+36303036401
Tel.:+36304725703
Tel.:+36301746908
Tel.:+36302676175
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 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

Biztosíts lehetőséget 
az online időpontfoglalásra

Használd a Video 
Konzultációt!
Növeled a vevői lojalitást és a kosár értéket
Kényelmes | Ügyfélbarát | Biztonságos
Állatorvosoknak és Gazdiknak | Team praxisoknak

Online 
Időpontfoglaló 
Modul

Már elérhető!

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

tel.:0622534597
www.dokiforvets.hu


  6FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZvissza a tartalomhoz a termékképek illusztrációk

  ®

termékcsalád

www.BiogenicVet.com

Amikor a kutyának 
vagy macskának 
emésztési zavarai 
vannak

Természetes eredetu”   
étrendkiegészíto”  kkel 
a kutyák és macskák 
húgyúti  ferto”  zéseivel 
szemben

Immunero"  síto”   
készítményeink

Amikor pótolni 
kell az ízület 
építo”  köveit, hogy 
csökkenjen a fájdalom

Kedvenceinknek is vannak 
idegei. Töro”  djünk vele!

DIGESTION

URINARY

IMMUNO

ARTHRO

NEURO

https://biogenicvet.com


  7vissza a tartalomhoz

A szép bo”  r 
és szo”  rzet 
kedvenceink 
egészségének 
tükre 

Ha a kutyák 
szívmu"  ködését 
kell támogatni

Ha kedvenceink 
májmu”  ködését kell 
támogatni

Amikor uatzásra 
készülünk vagy jön 
a petárdázás 
- töro”  djünk vele!

A vérszegénység 
hatékony kezelése 
kutyákban

Segítség a kutyák 
és macskák 
veseelégtelenségében

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*

HEMATOLOGY
HEPATO

STRESS

RENAL

HAIR-SKIN

CARDIO

HEMATOLOGY

BiogenicVET Hemoplex 

CARDIO

BiogenicVET Cardio

BiogenicVET Cardio Small Breeds

DIGESTION

BiogenicVET Pro Bio por

BiogenicVET Pro Bio Paste

BiogenicVET Multipro

BiogenicVET Carbon Active

URINARY

BiogenicVET Vetamanoza

BiogenicVET Vetamanoza Powder

BiogenicVET Urino Dog

BiogenicVET Urino Cat

HEPATO
BiogenicVET Hepato Forte

BiogenicVET Hepatosil Advanced

IMMUNO

BiogenicVET Immuno

BiogenicVET Immunoxantin 

ARTHRO

STRESS
BiogenicVET Calmatonin

NEURO
BiogenicVET Neurovet 

Alpha Complete

HAIR-SKIN

BiogenicVET Skin&Fur

BiogenicVET Arthro Collagen

BiogenicVET Pro Collagen

BiogenicVET ARTOMAX 

• SMALL BREEDS 

• LARGE BREEDS

• GIANT BREEDS

BiogenicVET Renitine BiogenicVET Renal
RENAL

11 FÉLE 

ÚJ 
termék
Kizárólag 
állatorvosi 
rendelők 
és állat- 
gyógyzertárak 

részére

*    A 10% árkedvezmény a megjelölt termékekre. Az akció érvényessége 09.10-től 10.12-ig, vagy a készlet 
erejéig tart. Az akcióban állatorvosi rendelők és állatpatikák vehetnek részt kizárólag.
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CLINACIN

Klindamicinre érzékeny 
Staphylococcus spp. és 
Streptococcus spp. által okozott 
sebfertőzések, tályogok kezelésére.

25 mg/ml belsőleges oldat 
macskák és kutyák részére A.U.V.

Klindamicin

CARPROFELICAN

Kutya: Műtétek utáni fájdalom és 
gyulladás csökkentésére ortopédiai 
és lágyszöveteket érintő sebészi 
beavatkozás után. Macska: Műtétek 
utáni fájdalom csökkentésére.

50 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára

Karprofen

DORBENE VET

Kutyánál és macskánál: Nyug-
tatás, az állatokkal való bánás 
megkönnyítése.  Altatást meg-
előző premedikáció. 

1 mg/ml injekció kutya és macska 
számára A.U.V.

Medetomidin

LIDOBEL

Sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, 
vezetéses és nyálkahártya 
érzéstelenítésre.

20 mg/ml oldatos injekció lovek,  
kutyák és macskák számára A.U.V.

Lidokain

LOXICOM

Kutyák mozgásszervi megbetege-
déseinek heveny és krónikus fájda-
lommal, gyulladással járó tüneteinek 
csillapítására. Macskák ivartalanítást 
és kisebb lágyszöveti posztoperatív 
fájdalmainak csökkentésére.

5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak 
és macskáknak

Meloxikám

ALZANE

Az atipamezol-hidroklorid szelektív 
a2-antagonista, a medetomidin és 
a dexmedetomidin nyugtató hatá-
sának megszüntetésére javallott 
kutyában és macskában.

5 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák számára
Atipamezol

NARKAMON

Rövid ideig tartó általános aneszté-
zia kiváltására ló, szamár, kutya és 
macska számára diagnosztikai és 
terápiás beavatkozások során.

100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Ketamin

KETANEST

Rövid távú anesztézia kiváltására kutyá-
nál és macskánál diagnosztikai vizsgá-
latok, apróbb sebészeti beavatkozások 
vagy fájdalmas kezelések esetén.

100 mg/ml oldatos injekció kutyák 
és macskák részére A.U.V.
Ketamin

Anesztetikumok és gyulladáscsökkentőkb a sikeres kezeléshez

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

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

ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA 
BEVEZETÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA
Ló, kutya, macska, díszmadarak, hüllők, rágcsálók részére

EUTHOXIN 

Euthanázia céljára.

500 mg/ml oldatos 
injekció A.U.V.

Pentobarbitál 

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bep1-lidobel-20-mg-ml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/chanel2-clinacin-25mgml-belsoleges-oldat-22ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-50-mgml-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/loxicom8-loxicom-5-mg-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/dopcar-carprofelican-50-mgml-injekcio-20-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/alzane-alzane-5-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/dorbene-dorbene-1-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela100-ketanest-100-mgml-injekcio-25-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
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min. nettó 300 000 Ft min. nettó 200 000 Ft 
Optimum csomag: Ultimate csomag:

értékű vásárlás esetén 
20% KEDVEZMÉNYT  
biztosítunk!

értékű vásárlás esetén 
10%  KEDVEZMÉNYT  
biztosítunk!

min. nettó 20.000 Ft kedvezmény min. nettó 60.000 Ft kedvezmény

Akár 20% kedvezmény elérhető!

Uranoteszt®

Innováció és megbízhatóság  
kiváló ár-érték arányban

Dirofilaria csomagban most 
jobban megéri!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

Vásároljon Moxiclear + Scalibor + Uranotest 
(Dirofilaria) termékeket bármilyen összetételben, 

Optimum vagy Ultimate csomagban!

https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
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1 2 3

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

VESZETTÜL JÓ AKCIÓ 

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db 
fecskendőt!

Vásároljon akciónk 
keretében:

• 30 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát

és ajándékba 
adunk: és ajándékba 

adunk:
és ajándékba 

adunk:
• 20 doboz 

Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 500 db 
Kruuse tűt,

• 50 db 
fecskendőt!

• 5 db  
FFP2 szájmaszkot!

Vásároljon akciónk 
keretében:

• 50 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát és

• 30 doboz (20 szemes) 
Noroverm Trio féreghajtó tablettát,

• 10 doboz 
Noroverm Trio 
féreghajtó tablettát,

• 300 db 
Kruuse tűt,

• 30 db 
fecskendőt!

• 2 db  
FFP2 szájmaszkot!

Vásároljon akciónk 
keretében:

• 30 ampulla (10 adagos) 
Biocan R vakcinát és

• 3 darab 
FFP2 szájmaszkot

csomagajánlatainkkal

https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-1-megrendelolap-ki?fr=sMDFkZjE0MDM2Mjg
https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-2-megrendelolap-ki?fr=sY2Y3OTE0MDM2Mjg
https://issuu.com/alpha-vet/docs/av_biocan_r-akcio-csoamgajanlat-3-megrendelolap-ki?fr=sODA4NTE0MDM2Mjg
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Biocan Novel DHPPi/L4
Kombinált emlékeztető oltás 4 
Leptorspira törzzsel.

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-, Parvo-, Parainfluenza 2 vírus,

inaktivált Leptospira icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grip-
potyphosa, L. interrogans, Bratislava szerovariáns

Három éves hatástartam az alap kórokozókkal szemben, 
védelmet nyújt 4 féle leptospira törzs ellen.

Biocan Novel DHPPi/L4R
A  „nagy kombi” vakcina, mely 4 Leptospira törzs ellen is véd!

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-,Parvo-, Parainfluenza 2 vírus, inaktivált Leptospira icterohaemorrhagiae, 
L. canicola, L. grip- potyphosa, L. interrogans Bratislava szerovariáns, inaktivált veszettség vírus

Ideális választás az éves emlékeztető oltásokra.

Biocan Novel Puppy
A kölykök első vakcinája.

Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-,Parvovírus vakcina

Új törzsek, fokozott immunitás kezdő 
oltásként.

Minden 300 000 Ft + ÁFA 
összegű vásárlás után -10%

Biocan
N O V E L

R

Társállat rendelők számára, ha valami újdonságot keres.

BIOCAN R: veszettség elleni alap immunizálásra. 10 Adagos kedvező ár/érték.

BIOCAN NOVEL DHPPI/L4R: a „nagy kombi” vakcina, mely négy leptospira törzs ellen is véd!

BIOCAN NOVEL DHPPI/L4: kombinált emlékeztető oltás, melyben négy leptospira törzs is helyet 
kapott. Ideális választás az emlékeztető oltásokra.

BIOCAN NOVEL PUPPY: új törzsek, fokozott immunitás kezdő oltásként

BIOCAN C: biocan coronát a kutya coronára! Hiánypótló termék kutyák coronavírus fertőzése ellen.

A JÖVŐ VAKCINÁI!

10% számla kedvezmény

*A 10% árkedvezmény a társállatos vakcinákra vonatkozik és más akcióval nem vonható össze. Az akció érvényessége 
09.10-től 10.12-ig, vagy a készlet erejéig tart. Az akcióban állatorvosi rendelők és állatpatikák vehetnek részt kizárólag.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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Moxiclear
K ü l s ő  é s  b e l s ő  p a r a z i t á k  e l l e n i  r á c s e p e g t e t ő  o l d a t

k u t y á k n a k ,  m a c s k á k n a k  é s  v a d á s z g ö r é n y e k n e k . 

NE ADJON 
ESÉLYT A 

DIROFILÁRIÁNAK!
AZ EGYETLEN
MOXIDEKTIN 

TARTALMÚ 
GENERIKUS 
SPOT-ON, 

GAZDASÁGOS 
KISZERELÉSBEN!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

BŐRFÉRGESSÉG 
KEZELÉSÉRE IS KUTYÁKBAN

HATFÉLE HATÁSERŐSSÉGBEN

A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.

SZÉLESKÖRŰ JÓVÁHAGYOTT 
JAVALLATOK

https://www.alphavet.hu/vet-akcios-megrendelo/
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FÉLE HATÓANYAG 
A Z  E G Y E T L E N 
S Z I N E R G I S T A 
KOMBINÁCIÓBAN!

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

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

BŐRGYULLADÁS KEZELÉSE 
ÉRINTÉS NÉLKÜL

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

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

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

A KUTYÁK BŐRGYULLADÁSÁNAK 
HATÉKONY GYÓGYSZERE

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓJA

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm&skat=372
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

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

Új hatásmechanizmus, 
áttörés a vírusfertőzések     
terápiájában! Nem csak a 
parvovírus ellen hatékony!

NOROFLE
600+100 mg

`̀ÍZÜLETVÉDO 
FÁJDALOM- 
CSÖKKENTO 
RÁGÓTABLETTA

`̀

  25 mg, 50 mg és 100 mg hatáserősségben 

VITALITÁS  
A TERMÉSZET 
EREJÉVEL

®
termékcsalád

www.biogenicpet.hu

állatorvosok által fejlesztve

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicpet&skat=372
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A CBD vegyületnek 
érdemi szerepe van
az idegrendszer 
működésének 
stabilizálásában,
ízületi bántalmak 
kezelésében,
fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő 
hatásuk is igazolt.

prémium minőségű 
kender kivonatbólCBD CBD 

minera
cseppek kutyáknak, macskáknak

Az életerő
cseppekben

mérhető!
Mikroelem pótlás 
étvágytalan, legyengült 
vagy lábadozó állatoknak, 
bőr-szőr problémák 
esetén.

Javítja az állat kondícióját, 
ellenállóbbá teszi a 
betegségekkel 
szemben.

CBD CBD 

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesek/cbd0619-arthrocol-10-ml-5-os-bio-cbd-olaj
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=MINERA%20CSEPP&skat=372
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10%
árkedvezmény 
MINDEN VE 
TERMÉKRE

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

Csak állatorvosoknak!

TERMÉKBEVEZETŐ 
AKCIÓ

20%
árkedvezmény 
5 FÉLE VE TERMÉK 
egyszerre történő vásárlásakor

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

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

15% 
KEDVEZMÉNY

a/d, b/d, GI Biome, j/d, L/d, t/d, y/d tápokra*

*Az akció az összes  a/d, b/d, GI Biome, j/d, L/d, t/d, y/d gyógytápra vonatkozik

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hill%20s%20prescription%20diet&skat=372
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20%
KEDVEZMÉNY

SZEPTEMBERI AKCIÓ 
a SCIENCE PLAN termékekre*

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

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

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

AJÁNDÉK TÁPTARTÓ!*

Az akcióban nem vesznek részt 
az N&D Ancestral Grain termékei!

Méret: 48x63x37,5 cm 

*A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történó́  
vásárlás esetén érvényes. A táptartóból LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! 
A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

Vásároljon minimum 
3 db 12 kg-os 

N&D Grain Free tápot és 
ajándékba adunk 

3 db Farmina táptartót! 
vagy

Vásároljon minimum 
2 db 12 kg-os 

N&D Grain Free tápot és 
ajándékba adunk 

1 db Farmina táptartót!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=n%26d%20grain%20free&skat=372
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mindig mozgásban, mindig boldogan. 

Vásároljon minimum
3 db HAPPY&FIT Natural 12 kg-os tápot 

és ajándékba adunk 3 db nagy 
méretű, gumiperemes etetőtálat!

www.happyandfit.eu

Welpen Lamm 
kölyökkutyáknak 

12kg   10 311 Ft

Adult Lamm&Reis
felnőtt kutyáknak 

12kg   9 479 Ft

Adult Rind&Reis XL
felnőtt kutyáknak 

12kg   9 479 Ft

Adult Active
aktív, felnőtt kutyáknak 

12kg   9 479 Ft

Méret: Ø 18 cm

AJÁNDÉK!

*A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. Minimum 3 db 12 kg-os 
Happy&Fit Natural táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban a 3 db tálat ajándékba adni. A tálból LIMITÁLT kész-
let áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99582-happyandfit-natural-welpen-lamm-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99412-happyandfit-natural-adult-lammandreis-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99282-happyandfit-natural-adult-active-12kg
https://www.alphaportal.hu/petfoodszaraz-eledelek/hf99652-happyandfit-natural-adult-rindandreis-xl-12kg
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Hamarosan!

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu | Doki for vets Online
Vevőszolgálat: +36-22/534-500 - Bővebb információért forduljon területi képviselőjéhez!

https://www.happyandfit.eu/
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EGYEDI AKCIÓ
90 napon belüli lejáratos termékek

Cikknév Lejárat  Nettó ár Készlet 
IDEXX SNAP cPL teszt SNAP reader leolvasóhoz 5 db 2020.11.11 21 343 Ft 6 db

IDEXX SNAP Giardia teszt 15 db 2020.10.07 32 395 Ft 10 db

IDEXX SNAP cPL teszt SNAP reader leolvasóhoz 10 db 2020.10.14 37 434 Ft 10 db

IDEXX endokrinológiai SNAP Kortizol teszt 6 db 2020.11.01 31 684 Ft 1 db

IDEXX Alanin amino-transzferáz  tesztlemez VetTest analizátorhoz 25 db 2020.11.01 13 917 Ft 2 db

IDEXX Alanin amino-transzferáz  tesztlemez VetTest analizátorhoz 12 db 2020.11.01 7 664 Ft 1 db

IDEXX Általános egészségügyi profil (2X13 tesztlemez) VetTest analizátorhoz 2 db 2020.11.01 11 825 Ft 1 db

IDEXX Kreatinin tesztlemez VetTest analizátorhoz 25 db 2020.11.01 13 917 Ft 1 db

IDEXX Kreatinin tesztlemez VetTest analizátorhoz 25 db 2020.12.01 13 917 Ft 2 db

IDEXX SNAP 4Dx teszt 30 db 2020.10.09 73 598 Ft 5 db

IDEXX SNAP Total T4 endokrinológiai teszt 6 db 2020.10.06 22 208 Ft 2 db

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=idexx%20SNAP&skat=372
tel.:06301746908
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A Samsung fejlett képalkotó technológiájának köszön-
hetően elképesztően tiszta kép segítségével nagyobb 
biztonsággal hozhat klinikai döntéseket.

RENDKÍVÜLI KÉPMINŐSÉG 
A TISZTA KÉP ÉRDEKÉBEN

A PROFIK VÁLASZTÁSA

Világszínvonalú ultrahang 
már 5 700 000 Ft + Áfa-tól
a hosszú távú értékmegőrzésért

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

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

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

• Egyedülálló képminőség

• Innovatív, piacvezető  képjavító megoldások

• Hatalmas, folyamatosan bővülő vizsgálófej választék

• Magyar  szerviz és support

• Humán területen piacvezető, több mint 1000 eladott
készülék  itthon

• Legjobb ár/érték arány

• Kimagasló megbízhatóság és tartósság,

• Csak eredeti Samsung alkatrészek.

A SAMSUNG MEDISON 
UH videós workshopját  
ITT  megtekintheti!

tel.:06301746908
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMM7MSt-DMIAqZQ4n1s4fxrCHL4uCSUSb
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Ez a transzponder  lehetővé teszi a 
különböző állatfajok, úgy mint nagy 
társállatok, lovak és állatkerti állatok 
tartós és egyedi azonosítását.

Valamennyi fecskendő előretöltött 
formában tartalmaz egy kisméretű 
üveg transzpondert, amely egyedi és 
megváltoztathatatlan kódot tartalmaz. 

Előnyök
• Jó minőségű, költséghatékony 

megoldás

• Állatorvosokkal közösen kifej-
lesztett dizájn

• Jól halható kattanó hang erő-
síti meg a sikeres behelyezést

Nagy méretű dugattyú az egy-
szerű, erőlködés nélküli alkalma-
záshoz.

Széles szárnyak a jobb stabilitá-
sért és kényelemért.

Csavarmenetes kupak a biztonsá-
gos hulladékkezelés és kevesebb 
szemét érdekében.

Keskeny csőfurat és éles, rozsda-
mentes acél tű az implantációhoz 
szükséges nyomás minimalizálá-
sára.

Technikai adatok
Transzponder

A ház anyaga Szövetbarát üveg

Méretek (átmérő/hossz) 2.12 ± 0.05 mm x 13.3 ± 0.4 mm 

Súly kb. 0,114 g

Üzemi hőmérséklet  -25°C-+70°C

Tárolási hőmérséklet -40°C-+90°C

Védelem  IP 68

Kód típus  15 számjegy, FDX-B típus, ISO 11784 szabvány

Üzemi frekvencia  134,2 Hz

Memória kapacitás  512 bit; 64 bit az ISO 11784 szabvány igénye

Bizonyítvány    Megfelel az ISO 11784 szabványnak

Tű  

Csatlakozás:    Luer

Méretek    Hossz: 25 mm (injektálható hossz)

Átmérő: 2,6 mm, furat 2,3 mm

Szín   Áttetsző

Fecskendő

Méretek 144 x 49 x 12 mm 

Súly   7,45 g

Test színe áttetsző, a dugattyú szürke

Sterilizálás    Ózon

Matrica  7 matrica a kódszámokkal

Csomagolás

Bliszter    213 x 97 mm

Csomag    10 fecskendő/doboz

Doboz mérete 225 x 90 x 105 mm

– ÚJ – 
transzponder

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

tel.:06301746908
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KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ 
RÖNTGENES 
ESZKÖZÖK 
TELJES 
PALETTÁJA

KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ 
RÖNTGENES 
ESZKÖZÖK 
TELJES 
PALETTÁJA
MAGAS SZÍNVONALÚ 
NÉMET SZERVIZ ÉS SUPPORT, 
DÉL-KOREAI GYÁRTÁS

Komplett CR rendszer 
PC-vel, szoftverekkel, 
sugárforrással és asztallal

MÁR 8 200 000 FT + ÁFA-tól 

Komplett DR 
(flatpaneles) rendszer 
PC-vel szoftverekkel 
sugárforrással, asztallal

+
MÁR 9 400 000 FT + ÁFA-tól 

többféle finanszírozással, komplett segítségnyújtás 
az engedélyezésben.

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

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

tel.:06301746908
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IDEXX Catalyst One®

Innovatív gondoskodás, ami kéznél van

CEE73

MÁR 
500 000 FT 

ÖNERŐTŐL 
ELVIHETŐ!

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

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

tel.:06301746908
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikabiokemiai-analizator/99-92524-idexx-catalyst-one-biokemiai-analizator


A Foresto kullancsok és bolhák ellen védelmet biz-
tosító nyakörv alkalmazási köre új, a lepkeszúnyogok 
által terjesztett Leishmania infantum-mal történő 
fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló javal-
lattal egészült ki.

#8hónap védekezés a kullancs ellen

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

#8 HÓNAP GONDOSKODÁS
MÁR LEISHMANIA ELLEN IS

bolha kullancs

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

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

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