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lő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, jelölési, szám
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Az Alpha-Vet Hírek 
weben is elérhető. 
Olvasd be a QR kódot!DRAXXIN®PLUS

Hatékony kezelés szarvasmarhák komplex légzőszervi megbetegedései
(BRDC) és láz kezelésére. Kettős kezelés az egészségesebb állományért.
A tartós és bizonyított BRDC-kezelés, mostantól lázcsillapítással
kiegészítve - így támogatja az egészséges állományba való
mielőbbi visszatérést.

Egyetlen kezelés. Két összetevő. Gyors és teljes gyógyulás.

Gyors és teljes felépülés

Minden védjegy a Zoetis Services LLC, a vele kapcsolatban álló vállalatok vagy egy licencbe adó tulajdonát képezi, hacsak másként nem jelezzük.
© 2020 Zoetis Hungary Kft. Minden jog fenntartva. Zoetis Hungary Kft. - 1124 Budapest, Csörsz u. 41., Gellért Torony - zoetis.hu
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Az állatgyógyászati készítmény neve: Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V. Hatóanyagok: 
Tulatromicin 100 mg/ml; Ketoprofen 120 mg/ml. Terápiás javallatok: Szarvasmarha: Tulatromicinre érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida, Histophilus somni vagy Mycoplasma bovis törzsek okozta, lázzal járó légzőszervi megbetegedés (BRD) kezelésére szarvasmarhában. 
Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható egy 
időben más makrolidokkal vagy linkozamidokkal. Nem alkalmazható gyomor-bélrendszeri léziók, vérzési hajlam, vér diszkrázia vagy máj, vese 
illetve szívelégtelenség esetén. Adagolás és alkalmazási mód: Szubkután alkalmazás: Egyetlen szubkután injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg és 3 mg 
ketoprofen/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek). 400 kg testtömeg fölötti szarvasmarha kezelésénél az adagot el kell osztani úgy, 
hogy 10 mlnél több ne kerüljön egy helyre. A pontos adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető 
legpontosabban kell meghatározni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Hús és egyéb ehető szövetek: 50 nap. A készítmény alkalmazása 
emberi fogyasztásra szánt tejet termelő szarvasmarhánál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál 
a vemhes állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni. Különleges tárolási előírások: Nem fagyasztható. A forgalomba 
hozatali engedély jogosultja: Zoetis Hungary Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 41. A forgalomba hozatali engedély száma: 4174/1-3/20 NÉBIH ÁTI, 
Vényköteles. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=draxxin%20plus&skat=372
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  Nyugat-Magyarország Fekete János   +36 (30) 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Kovács Csaba   +36 (30) 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Dencsák Mihály   +36 (30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

Régióvezetők

Anitech értékesítőink
  Műszer termékmenedzser Dömötör Szilveszter +36 (30) 460-5934 domotor.szilveszter@alpha-vet.hu
  Szaporodás biológia üzletág Pál Gábor +36 (30) 420-1221 pal.gabor@alpha-vet.hu 
  Szarvasmarha, juh, kecske ágazat Albertzki Zoltán +36 (30) 511-2846 albertzki.zoltan@alpha-vet.hu
  Sertés és baromfi üzletág Kádár Bence +36 (30) 162-0151 kadar.bence@alpha-vet.hu 
  Sertés és baromfi üzletág Cseszkó Ferenc +36 (30) 267-4697 cseszko.ferenc@alpha-vet.hu

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

Alphafeed szaktanácsadóink

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

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 (30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Gondor György   +36 (30) 925-9121   gondor.gyorgy@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36 (30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu
  Kelet-közép Magyarország Tóth István   +36 (30) 500-4384   toth.istvan@alpha-vet.h
  Közép-Magyarország Barcsay Miklós   +36 (30) 994-5927   barcsay.miklos@alpha-vet.hu 
  Közép-Magyarország Nagy Abonyi Tamás   +36 (30) 496-5700   nagyabonyi.tamas@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Nagy Richárd   +36 (30) 603-3375   nagy.richard@alpha-vet.hu
  Nyugat-Magyarország Varga Tamás   +36 (30) 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu
  Nyugat-Dunántúl Németh Albert   +36 (30) 582-9805   nemeth.albert@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

Bármikor elérhető, akkor rendelsz, amikor akarsz | 
Helyettesítő termék ajánlattal pénzt takarítasz meg | Eddigi 
rendeléseid bizonylatonként elérhetők és tetszőlegesen 
újra rendelhetők, valamint kedvenc listákat alakíthatsz 
ki, amivel időt tudsz megtakarítani | Egy helyen minden 
hasznos információt megtalálsz a termékeinkről (készlet, 
leírás, termékfotó, dokumentáció) | A leadott rendelést 
azonnal feldolgozzák, így rövidül a kiszolgálási idő 
| Akár egész nap rakhatsz terméket az Alphaportál 
kosaradba, és elég nap végén lezárni | Naprakészen 
elérhető számlainformáció

nincs időd napközben?
ha egyetértesz, akkor 
neked találtuk ki az 
alpha portál-t!

GYORS  |  EGYSZERŰ  |  ÁT L ÁTHATÓ  |  MODERN

w w w. a l p h a p o r t a l . h u

ÓR
ÁS0-24 rendelkezésre 

állás!

https://www.alphaportal.hu/
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Gentacin
8 5  m g / m l

Gentamicinre érzékeny aerob Gram-
negatív baktériumok által okozott alsó 

légúti fertó́zések kezelésére lovaknál

ÚJ!

1 ml-ben: gentamicin-szulfát 85 mg

Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella Multicida által okozott 

légzőszervi megbetegedések 
kezelésére 

injekció 100 ml

1 ml-ben tilmikozin 300 mg

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/gent100-gentacin-85-mgml-100-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/tilmison-tilmisone-30-injekcio-100-ml
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Ajánlataink szarvasmarhák, juhok részére
CTC 1000
méhtabletta
Klórtetraciklinre 
érzékeny 
Trueperella 
Pyogenes okozta 
méhgyulladás 
gyógykezelésére
Hatóanyag: klórtetraciklin

URAKSHA
méhtabletta
A visszamaradt 
méhlepény 
eltávolítására, a 
méh kiürülésének 
elősegítésére, a 
méh egészséges 
állapotának 
helyreállítására

ÉEVI: 0 NAP

GAMARET 
intramammális 
szuszpenzió A.U.V.
Tőgygyulladás 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: benzilpenicillin-
prokain monohidrát, neomicin-
szulfát dihidrosztreptomicin-
szulfát, novobiocin-nátrium, 
prednizolon

HIÁNYPÓTLÓ 

TERMÉK!

HALOFUSOL
belsőleges oldat A.U.V. 
+ adagolópumpa
Megerősített 
Oyptosporidium 
parvum fertőzés 
okozta hasmenés 
enyhítésére és 
megelőzésére.
Hatóanyag: halofuginonÚJ!

Biobos IBR marker live Kiszerelés: 5 és 25 adag
Egyetlen adag, kényelmes használat!
Hatóanyag: Élő, attenuált szarvasmarha herpesvírus (BHV-1) IBR gE 
negatív törzse.
2 hetes kortól intranazálisan! Szarvasmarha fertőző rhinotracheitise 
(IBR) elleni védelem.

Biobos IBR marker inact Kiszerelés: 5 és 50 adag
Nem terjed tovább az állományban!
Hatóanyag: 2 ml tartalmaz: Inaktivált 1-es típusú szarvasmarha 
herpeszvírus (BHV-1) ; Bio-27 törzse: IBR gE- RP≥1. 
Az IBR fertőzés klinikai tüneteinek csökkentésére és a vírusürítés 
csökkentésére három hónapos kortól, két alkalommal.

Biobos Respi 3 Kiszerelés: 5 adag
Ne adjon esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!
Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus, inaktivált 3-as típusú szarvasmarha 
parainfluenza vírus, inaktivált Mannheimia (Pasteurella) haemolytica
BIOBOS RESPI 2 + Mannheimia szubkután, 2 hetes kortól két 
alkalommal

Biobos Respi 2 Kiszerelés: 10 ml, 5 adag
Előzze meg a borjúkori  tüdőgyulladásokat! 
Hatóanyag: élő, attenuált bovin respiratory syncytial vírus (BRS), 
attenuált bovin parainfluenza-3 vírus. 
Attenuált törzsek, 10 napos kortól intranazálisan, egyetlen 
alkalommal

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

Biobos Respi 4 Kiszerelés: 5 és 25 adag
A BVD fertőzésnek kitett állományok vakcinája
Hatóanyag: Inaktivált BRS-vírus (BIO-24 törzs), inaktivált 3-as típusú 
szarvasmarha parainfluenza vírus (BIO-23 törzs), inaktivált Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, inaktivált BVD-vírus.
BIOBOS RESPI 3 +BVDV szubkután, 2 hetes kortól két alkalommal

VIGYÁZUNK 
AZ ÁLLATAIRA!
A TELEPI HELYZETHEZ IGAZÍTOTT VÉDELEM 
BORJAKNAK ÉS FELNŐTT ÁLLATOKNAK

antibiotikum 

mentes!

MELOVEM 30%
oldatos injekció 
A.U.V.
Fájdalommal járó 
fertőző és
nem fertőző 
megbetegedések
palliatív terápiája
Hatóanyag: meloxicam

MULTIVIT 
MINERAL
oldatos injekció 
A.U.V.
Vitamin- és 
ásványianyag 
hiányos
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére.

VITAMIN, AMINOSAV ÉS 

ÁSVÁNYI ANYAG 

EGYBEN!

LINEOMAM
tőgyinfúzió A.U.V. 
Tejelő tehenek 
tőgygyulladásának 
kezelésére
Hatóanyag: linkomicin-hidroklorid, 
neomicin-szulfát
Kiszerelés: 24 fecskendő 10+1 

AKCIÓ!

MULTISHIELD DC
tőgyinfúzió A.U.V. 
Szárazon állás alatti, 
szubklinikai tőgy-
gyulladást okozó 
mikroorganizmusok 
által okozott 
fertőzések kezelésére
Hatóanyag: neomicin, penetamát, 
benzil-penicillin

10+1 

AKCIÓ!

KETODOLOR
injekció A.U.V.
Gyulladáscsökkentő 
és fájdalomcsillapító 
kezelés a 
vázizomrendszer 
és a tőgy 
megbetegedései 
esetén
Hatóanyag: ketoprofen 

10+1 

AKCIÓ!ÉEVI: TEjRE
0 NAP

CARPRODOLOR
oldatos injekció A.U.V.
Antimikrobiális terápia 
kiegészítésére, heveny 
fertőző légzőszervi 
megbetegedései és 
heveny tőgygyulladása 
esetén jelentkező klinikai 
tünetek enyhítésére
Hatóanyag: karprofen 

ÉEVI: TEjRE
0 NAP

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/gama20-gamaret-togyinfuzio-20x
https://www.alphaportal.hu/termekek/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/gar80-uraksha-mehtabletta-80x
https://www.alphaportal.hu/termekek/biov33-lineomam-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/multit-multishield-dc-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/dop11-ketodolor-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/carp1-carprodolor-50-mgml-50-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=melovem&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/halofusol1-halofusol-05-mgml-belsoleges-oldat-1000-ml-adagolopumpa
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/biov16-multivit-mineral-100-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
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Ajánlataink sertések részére

ALPHAFLUBEN
gyógypremix A.U.V. 
Fonalférgek 
okozta fertőzések 
kezelésére 
(Metastrongylus apri, 
Ascaris suum, Hyostrongylus 
rubidus, Trichuris suis, 
Strongyloides ransomi)

Hatóanyag: flubendazol

IVERVETO 
PREMIX 
gyógypremixA.U.V.
Gasztrointesztinális 
fonálférgesség, 
tüdő- és vese-
férgesség, tetvesség 
és rühösség 
kezelésére.
Hatóanyag: ivermektin

PIGFEN ORAL
szuszpenzió A.U.V.
Sertések Ascaris 
suum (orsóféreg, 
kifejlett és 
vándorló alakok) 
fertőzésének 
kezelésére
Hatóanyag: fenbendazol

LEVAVETO
por A.U.V.
Sertések 
orsóféreg (Ascaris 
suum L3, L4, L5 
és érett alakok) 
okozta fertőzés 
kezelésére
Hatóanyag: levamizol

APRAVET 
552 NE/mg por
Sertések, borkaj, 
házityúkok 
és házinyulak 
apramicinre 
érzékeny enterális 
E. coli fertőzések 
kezelésére.
Hatóanyag: apramicin

ÉEVI: 0 NAP

BELACOL 24%
belsőleges oldat 
ivóvízbe vagy 
tejpótlóba keverve
Enterális E. coli 
fertőzéseinek 
kezelésére
Hatóanyag: kolisztin szulfát

ÉEVI: 1 NAP

AMOXY 
ACTIVE
697 mg/g por
Amoxicillinre érzékeny 
mikroorganizmusok 
által okozott 
légzőszervi, gyomor-
bélrendszeri és húgyúti 
fertőzések kezelésére.
Hatóanyag: amoxicillin-trihidrát

ÉEVI: 1 NAP

TYLOGRAN 
100% 
granulátum 
Mycoplasma 
gallisepticum 
okozta szinuszitisz 
kezelésére és 
megelőzésére.
Hatóanyag: tilozin

T.S. -SOL
oldat A.U.V.
E. coli okozta választási 
hasmenés, P. multocida, 
A. pleuropneumoniae, 
Streptococcus spp és 
Haemophilus parasuis 
által okozott fertőzések 
kezelésére
Hatóanyag: Szulfametoxazol, 
Trimetoprim

10+1 

AKCIÓ!

Hatóanyag: 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
2-es szerotípusa 
RP>1, Actinobacillus 
pleuropneumoniae 9-es 
és 11-es szerotípusai 
RP>1, APX I toxoid RP>1, 
APX II toxoid RP>1, APX 
III toxoid RP>1

emulziós injekció A.U.V.

Immunitás a toxinokkal szemben is!

 Hízósertések aktív immunizálására,
mellhártya és tüdőgyulladást okozó

Actinobacillus pleuropneumoniae fertőzés
következményeinek enyhítése érdekében

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/bel155-belacol-24-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/dop12-amoxy-active-697-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/dtyl551-tylogran-100-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/aflu-alphafluben-50-mgg-gyogypremix-12-kg-a-u-v
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/szb2051-iverveto-2mgg-gyogypremix-sertesek-reszere-10-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/pigf10-pigfen-szuszpenzio-200-mgml-1l
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=t.s.%20-%20sol&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov12-biosuis-app-2911-vakcina-100-adag-100-ml
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5 literes 

kiszerelésben
is!

Ajánlataink baromfiak részére
KARIFLOX 
10% oral sol
oldat 1 liter
Enrofloxacinra 
érzékeny 
baktériumok 
okozta fertőzések 
kezelésére.
Hatóanyag: enrofloxacin

AMPROLINE
400 mg/ml oldat
Eimeria fajok 
által okozott 
intesztinális 
kokcidiózis 
kezelésére.
Hatóanyag: amprolium-
hidroklorid

NEO-TE-SOL
697 mg/g por
Bakteriális fertőzések 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: 
oxitetraciklin-hidroklorid, 
neomicin-szulfát

PHARMASIN 
WSG
méhtabletta
Kolisztinre 
érzékeny nem 
invazív E coli okozta 
emésztőrendszeri 
fertőzések 
kezelésére.
Hatóanyag: kolisztin-szulfát

P.W. LYNCO 
40%
400 mg/g por
Elhalásos 
bélgyulladás 
(tyúk) és enzoociás 
pneumónia 
(sertés) kezelésére.
Hatóanyag: linkomicin (hidroklorid 
formájában)

1 kg és 110 g 

kiszerelésben
is!

1 l és 5 l 

kiszerelésben 
is!

ÉEVI: TOjÁS:
0 NAP

ÉEVI: 0 NAP

ÉEVI: EHETő 
SzöVETEK:

0 NAP

APRAVET
552 NE/mg WS 
1,8 kg
Apramicinre 
érzékeny enterális 
E. coli fertőzések 
kezelésére.
Hatóanyag: apramicin 

ÉEVI: EHETő 
SzöVETEK:

2 NAP

PHENOXYPEN
325mg/g 1 kg
Fenoximetilpeni-
cillinre érzékeny 
Clostridium 
perfringens törzsek 
okozta elhalásos 
bélgyulladásának 
megelőzésére.
Hatóanyag: kálium-
fenoximetilpenicillin

10+1 

AKCIÓ!

10+1 

AKCIÓ!

TRISULMIX
belsőleges oldat A.U.V.
Házityúkok és házinyúl 
kokcidiózisának, házityúk 
Pasteurella multocida 
okozta baromfikolera és 
Haemophilus paragallinarum 
okozta haemophylus 
náthájának gyógykezelésére.
Hatóanyag: szulfadimetoxin

TILMOVET 
25%oral sol
koncentrátum 
oldathoz 960 ml
Mycoplasma gallisepticum 
és Mycoplasma synoviae 
által okozott légzőszervi 
fertőzések gyógykezelésére 
és megelőzésére.
Hatóanyag: tilmikozin

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=neo-te-sol&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/kariflox-kariflox-10-oral-sol-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=pharmasin%20wsg&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/prim011-phenoxypen-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/14646-trisulmix-liquid-5-liter
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8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. | Telefon: +36 30 990 7140 | E-mail: labor@phylaxialabor.hu | www.phylaxialabor.hu

„MÉRÉSSEL A VILÁG MEGISMERHETŐ – A KIÉRTÉKELÉST BÍZZA NYUGODTAN RÁNK”

ÉLELMISZER-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

TAKARMÁNY-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

VÍZ-
MIKROBIOLÓGIAI

VIZSGÁLATOK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKAI

SZOLGÁLTATÁSOK

KLINIKAI
BAKTERIOLÓGIAI

ÉS PARAZITOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

KÖRNYEZET-
HIGIÉNIAI

VIZSGÁLATOK

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

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

RÓLUNK
A Phylaxia Labor Kft. 2019-ben alakult. A munkatársak többsége klinikai és 
mikrobiológus szakállatorvos, illetve biológus, akik évtizedes tapasztalattal 
rendelkeznek élelmiszerek, takarmányok, vizek, klinikai minták mikrobioló-
giai és szerológiai vizsgálatában, illetve állategészségügyi tanácsadásban. 
Laboratóriumunk korszerűen felszerelt és könnyen megközelíthető. Mun-
katársaink közvetlen elérhetőséggel állnak tisztlelt ügyfeleink szolgálatára.

Mintaszállítást az egész ország területéről biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!

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

Eredményközlés AKÁR 1 NAPON belül!

A SZARVASMARHA ÁLLOMÁNYOK 
VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

BVD ELISA vizsgálat

148-as vizsgálatok: ELISA szerológi-
ai vizsgálatok (Brucellosis, Leucosis, 
IBR, PTBC, Kéknyelv)

Elváltozott szervekből kórokozók ki-
tenyésztése rezisztencia vizsgálatai

Mastitis diagnosztika

EU export előkészítő vizsgálatok 
végzésére jogosult laboratórium 
(Brucella és Leucosis)

Parazitológiai vizsgálatok

DELVOTEST:
•  Tejből történő mikrobiális gátlóanyagok 

kimutatása
BAKTERIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
•  Klinikai bakteriológia és mikológia (aerob tenyésztés)
•  Klinikai bakteriológia  (anaerob tenyésztés)
•  Klinikai bakteriológia, törzsmeghatározás 
•  Klinikai mikológia
•  Rezisztencia vizsgálat (korongdiffúzió)
PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK:
•  Parazitológia Gyomor-bélcsatornában tartózkodó 

férgek, kimutatása (felszíndúsítás, ülepítés, 
lárvaizolálás, 

•  Parazitológia (egysejtű paraziták kimutatása közvetlen 
és natív vizsgálattal) 

•  Parazitológia (ektoparazita kimutatás feltárással) 
MULTISCREEN ELISA VIZSGÁLATOK 
MEGBETEGEDÉSEK KÓROKOZÓINAK 
MEGHATÁROZÁSA AZ ALÁBBIAKRA:
•  Multiscreen enterotoxemia vizsgálat (Clostridium 

perfringes alfa, béta, epszilon toxin)
•  Multiscreen calf digestive (Borjak hasmenéssel járó 

megbetegedését lehetségesen okozó Rotavirus, 
Coronavirus, E. coli F5, Cryptosporidium kimutatása)

•  Multiscreen bovin respiratory (Szarvasmarha felső 
légúti megbetegedését lehetségesen okozó BoHV, 
BVDV, BRSV, BPI3, Mycoplasma bovis kimutatása)

•  Multiscreen bovin abortus (Szarvasmarhák vetélését 
lehetségesen okozó BoHV-4, Neospora, Q Fever, 
Salmonella és Leptospira kimutatása)

ELISA VIZSGÁLATOK:
•  IBR vírusával szemben termelődött ellenanyagok (IgE 

és IgB)kimutatása  ELISA vizsgálattal
•  Szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) vírusa elleni 

ellenanyagok kimutatása ELISA 
•  Szarvasmarha  ELISA brucellózis ellenanyag vizsgálata 

vérből és tejből
•  Szarvasmarha enzootiás leukózisát okozó vírussal, BRS,  

szembeni ellenanyagok kimutatása ELISA
•  Paratuberkulózis kórokozójával szemben termelődött 

ellenanyagok kimutatása ELISA vizsgálattal (screening 
és verification)

•  Vemhesség vizsgálat tejből és vérből
•  Leptospira fajok ellen termelődött ellenanyagok 

kimutatása vérből
SAV- ÉS ALKOHOLÁLLÓ BAKTÉRIUMOK 
KIMUTATÁSA 
•  Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Neelsen festés
TELEPI VISSZATÉRŐ MEGBETEGEDÉSEK VAGY 
KOMPLEX PROBLÉMÁK ESETÉN SZAKÉRTŐI 
TELEPI SZAKTANÁCSADÁS, PARATUBARKULÓZIS 
VÉDEKEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

https://www.phylaxialabor.hu/
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MORAXEBIN NEO
VAKCINA A.U.V.

HATÓANYAG: Moraxella bovis
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: 0 nap

KISZERELÉS: 100 ml

ELŐZZE MEG A FERTŐZŐ 
KERATOKONJUNKTIVITISZT!

MÁSODIK GENERÁCIÓS EPRINOMECTIN

ARANY STANDARD 
A TEJELŐ TEHENEK

PARAZITAMENTESÍTÉSÉBEN

Hatékony külső és belső parazitamentesítés, 
amely javítja a tejelőállomány termelékenységét is

 5mg/ml POUR ON OLDAT 
tejelő és húsmarháknak

  a fertőzöttség szintjétől füg-
gően napi 2 literrel is nőhet 
a tejhozam tehenenként

 jobb termékenységi mutatók

  0 nap 
várakozási idő 
tejre

Hatóanyag:
Inaktivált 

bluetongue vírus
Kiszerelés:

250 ml

A védettség kezdete: 
az alapimmunizálás 

második adagja után 
14 nappal.

A védettség időtartama: 
az alapimmunizálás 

második adagja után 
11 hónap.

Juhok aktív 
immunizálására, a 

bluetongue vírus 
4-es szerotípusa 

okozta virémia 
megelőzésére/
csökkentésére.

SYVAZUL-4 
vakcina A.U.V.

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov21-moraxebin-neo-vakcina-100-ml
https://www.alphaportal.hu/kartevok-elleni-szerekegyeb-kulso-parazitaellenes-szerek/nor129-eprizero-pour-on-1-liter
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Hazai nagylétszámú broiler pulyka és sertéstelepen kipróbálva a Bronchimaxot, az alábbi ered-
ményeket kaptuk: Broilerpulyka utónevelés: 1200 db vegyes ivarú pulyka kapta a Bronchimaxot a 
8. héttől, ugyanekkora kontroll csoport egy másik gyógynövényes takarmány kiegészítőt. A kontroll 

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

A

Bronchimax 
hazai kipróbálási eredmények

Lehetőség az 
antibiotikumok 
kiváltására

Írta: Dr. Leitold József

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

Átlagsúly tojó 

Átlagsúly bak

100% TERMÉSZETES 
GYÓGYNÖVÉNYI EREDETŰ KEVERÉK

Jobb 
oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-

hasznosulási 
érték 

• Hörgők feladatait segíti
• Növeli az étvágyat
•  Javítja a takarmány 

értékesülését

• Serkenti a növekedést
• Csökkenti a hízlalási időt
•  Csökkenti a felhasznált 

gyógyszerköltséget

Bronchimax
belsőleges oldat sertés, baromfi, borjú részére

  Támogatja az immunrendszert, 
növeli a termelési eredményeket

  Az itatórendszeren keresztül 
könnyen adagolható

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=bronchimax&skat=372
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Válassza az eredetit!
VITAPOL Pulvis 25 kg 
A termékben található humin-
savaknak, a termék egyedülálló 
összetételének köszönhetően 
jótékony hatást fejt ki az élő 
szervezetekre. Toxinkötő. Erősíti 
az immunrendszert.

VITAPOL®

Támogatja az 
immunrendszert

Növeli a termelési 
eredményeket 
könnyen adagolható 

Az itatórendszeren 
keresztül 

VITAPOL® 

Liquid

PHYSIOLICK®

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

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

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/biop4-vitapol-pulvis-25kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/alph92-vitapol-liquid-20-l-hueng
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/vitny25-vitapol-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny26-zen-nyalotomb-25-kg
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Csökkenti 
a tej szomatikus sejtszámát

www.alphafeed.hu

AntimastVITAPOL

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu

Illat- és ízfokozó, ízesítő takarmány adalék, huminsavakkal kiegészítve

Uppetite terméket tartalmaz. Kívánatos ízt és illatot ad a takarmánynak

Javítja az ellenálló képességét és a termelési eredményeket

Csökkenti a kieséseket a csúcstermelés időszakában

PHYLAXIA
folyékony 
vitaminok

  Kombinált multivitamin 
készítmény

  Összetett mikroelem 
kiegészítés

  Antioxidáns szelén és 
E-vitamin

  Nagy töménységű A, D, és 
E-vitamin

  Komplex B-Vitamin kolinnal
  Esszenciális aminosavak és 

vitaminok
  Májműködés támogatása

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitohuminsav-fulvosav-tartalmu-keszitmenyek/org42-uppetapol-25-kg
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A TERMÉKEK HATÁSA
 TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

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

  A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva 
segítik a gazdaszervezet természetes gyógyulási 
folyamatait

  Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

  Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az 
életműködések hatékony szinten tartásához

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

  A speciális összeállítású növényi kivonatok 
potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

I l lóolajos termékcsalád
galamboknak, 

papagájoknak is

5+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit&skat=372
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Illóolajos termékcsalád 
galamboknak, 

papagájoknak is
írta Kaszap Erika

Az új, innovatív illóolajos termékeink hatása 
több szinten nyilvánul meg. Az állati szerve-
zetre kifejtett közvetlen hatásuk: enzimeket, 
kiválasztó folyamatokat aktiválnak, és eze-
ken keresztül erősítik a szervezetet.

A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva 
segítik a gazdaszervezet természetes gyó-
gyulási folyamatait. Javítják az étvágyat, és 
a takarmány felvételt. Vitamin tartalmuk nél-
külözhetetlen az életműködések hatékony 
szinten tartásához.

A termékcsalád a vitaminok és illóolajok 
egymást segítő-serkentő hatását ötvözi. A 
hozzáadott növényi kivonatok előnyei a tra-
dicionális népi használaton alapulnak, amit 
az állategészségügyi hatás tanulmányok 
megerősítettek. Mindkét hatóanyagcsoport 
jó hatású az elő szervezetre, különösen 
megterhelő élethelyzetek, betegségek ide-
jén.  A gyógynövény kivonatok több kom-
ponensből állnak. Többféle növényi kivonat 
szakszerű kiválasztásával a jótékony hatá-
sok hatványozódnak, ezt használtuk ki ter-
mékeinkben is.

Számos illóolaj rendelkezik antibakteriális, 
antifungális, antivirális és parazita ellenes 
hatással. 

Az illóolajok egy bizonyos koncentrációig ja-
vítják a különböző takarmányok érzékszervi 
tulajdonságait, a szervezetben több szintű 
biológiai folyamatra hatnak. Olyan bizton-
ságos takarmány összetevők, melyeknek 
alacsony a toxicitásuk, környezetbarátok és 
természetes eredetük miatt előnyben része-
síthetjük őket a kémiai szerekkel szemben.

Általános adagolásuk: 0,5 ml/liter itatóvíz. 

Kiszerelés: 200 ml.

ADE szAporoDás sEgítő
Magas A, D3, és E vitamin tartalma javítja a termékenységet és 
a keltethetőséget. Költési időszakban havonta egy-két alkalom-
mal kúraszerűen alkalmazva javítja a tojások héjszilárdságát, 
és a kelési eredményeket. Segíti a hám és hámképletek meg-
felelő kialakítását. Erősíti a csontozatot, segíti a kalciumforgal-
mat. A hozzáadott növényi kivonatok étvágy javító és emész-
téssegítő hatásúak. Antioxidáns hatásuk javítja az általános 
ellenálló képességet.

Légút tisztító muLtivitamin
Költési időszakban havonta egy-két alkalommal kúraszerűen 
alkalmazva javítja a tojások héjszilárdságát, és a kelési eredmé-
nyeket. Támogatja a légzőszervek működését. Megfázások utó-
kezelésére, időjárási fronthatások esetén az általános egészségi 
állapot megőrzésére. Alkalmas bármilyen fajú és korú papagáj 
vitaminpótlására, a stressz állapot és a hiánybetegségek leküz-
désére. Gyorsítja a betegségeket követő regenerációt.. Hatásuk 
a légzőszerveket kifejezetten óvja és támogatja. Légzőszervi 
betegségek esetében tisztítja a légutakat, segíti a letapadt nyák 
eltávozását. Segíti a betegségek utáni regenerációt, az emész-
tés hatékonyságát. Támogatja a keringési rendszert és a szívet.

RoboRáLó májtámogató
Betegség utáni felépülés elősegítésére, valamint mérgezések 
esetén. Minden esetben javasolt, amikor a máj fokozottan ter-
helt. Különösen: emésztőszervi megbetegedések, mérgezések 
gyanúja, vírusfertőzések. A máj működésének segítésére.  A ké-
szítmény növeli a máj méregtelenítő képességét. Antibiotikumok 
alkalmazását követően a bélflóra vitamin-szintetizáló képessé-
ge jelentősen csökken, ezért életfontosságú a B-vitaminok ada-
golása a kezelést követően. Segíti a madarak regenerálódását 
a gyógykezelés alatt és után. Összetételének köszönhetően a 
fiatal állatok növekedési kapacitását maximalizálja. A növényi 
kivonatok májtámogató szinergikus hatása révén gyorsítják a 
szervezet természetes regenerációs folyamatait. Erősítik az ér-
falakat, javítják a vérkeringést. A legyengült madarakban kímé-
letesen aktiválja és segíti az emésztő és légzőszervi funkciókat.

FEjlőDés és tollAsoDás sEgítő multivitAmin
Fejlődési időszakban, valamint tollváltás időszakában javasolt. 
Tartalmazza a megfelelő növekedéshez  és egészségi állapothoz 
szükséges víz- és zsíroldékony vitaminokat, aminosavakat. Le-
gyengült madarak erősítésére.  Étvágynövelő és emésztés javító 
hatásúak, gátolják a káros baktériumok és gombák elszaporodá-
sát az emésztőcsatornában. Gyulladáscsökkentő, emésztés se-
gítő hatásúak, fokozzák a hasnyálmirigy emésztőenzim termelé-
sét. A bélcsatorna erjedési folyamatait csökkentik, a  takarmány 
hasznosulást javítják. Esszenciális aminosavak és vitaminok 
kombinációja. Fokozza az izomépítést, elősegíti a tollasodást.

A termékcsalád tagjai:

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit%20ade&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit%20l%C3%A9g%C3%BAt%20tiszt%C3%ADt%C3%B3&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit%20robor%C3%A1l%C3%B3&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit%20fejl%C5%91d%C3%A9s&skat=372
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A sertéshús piacának kiszámíthatatlansága 
miatt ma már nem engedheti meg magának 
egyetlen sertés gazdaság sem, hogy a terme-
lési eredményeiből ne hozza ki a maximumot.
A hústermelés eredményessége a genetika mellett döntően a 
szakszerű táplálóanyag ellátás függvénye. Ebben döntő sze-
reppel bír a takarmányfelvétel mértéke.

Ennek növeléséhez ajánljuk az új takarmány-kiegészítőnket, 
az Uppetite Pig illat és ízfokozó, ízesítő adalékot, ami a tele-
pi kísérletek alapján minden korcsoport termelési mutatóit 
javította. 

Állományszinten megugrott a takarmányfelvétel, a takarmány-
pazarlás megszűnt. A stressz mérséklődött, lényegesen csök-
kent a gyógyszerek felhasználása. Lecsökkent a hasmenés 
előfordulása ezáltal az elhullások száma is.

Szoptatós kocák esetében Uppetite Pig etetésekor javul a koca 
kondíciója, nő a tejtermelés. Kevésbé zsarolódnak le, valamint 
javul a termékenyülés. Nő az élve születések száma, a malacok 
nagyobbak lesznek, javul a vitalitásuk. 

Választás utáni etetésekor lerövidül a nevelési idő, megszűnik 
a takarmány pazarlás, nő a súlygyarapodás, javul a fajlagos 
takarmány felhasználás. Jelentősen csökken a hasmenés elő-
fordulása, ezáltal a gyógyszerfelhasználás, és az elhullás.

Ha hizlalás alatt etetjük, jelentősen 
lerövidül a hizlalási idő, megszűnik 
a takarmánypazarlás, javul az ér-
tékes húsrészek aránya, egységes  
lesz az állománynövekedés.

A telepi eredmények szerint a ter-
mék használatával négy-nyolcszo-
ros megtérüléssel számolhatunk. A 
termelésben javító hatása néhány 
(7-10) nap után már megbízha-
tóan jelentkezik. Fontos, hogy a 
mennyiséget a napi takarmányba 

egyenletesen bekeverve, megfelelő homogenitást biztosítva 
adjuk állatainknak. 

Egy nagy létszámú dunántúli sertéstelepen végeztünk kísérletet, 
a battérián etették a terméket. 3 kísérleti és 2 kontroll csoport 
volt, csoportonként 750 és 850 darab közötti létszámmal.

 A takarmányozási sajátosságok (premix-késztáp etetés) mi-
att battériára telepítés után a kísérleti csoportokkal 26 napos 
kortól 38 napos korig tudták etetni az étvágyfokozót. Mind az 
5 csoport az adott időben VitaPrem BabyGold premixet evett, 
ehhez keverték az Uppetite Piget. Ennek a terméknek az előírt 
adagolási mennyisége 1 kg/tonna

Az eredmények alapján az elhullási százalék 5,29% a kísérleti, 
és 6,14% a kontroll csoportokban. Csak ebből következően 21 
malaccal több maradt meg, ezeknek az értéke önmagában is 
fedezi az etetett Uppetite pig költségét. Hasmenés nem fordult 
elő sem a kísérleti, sem a kontroll csoportban, így gyógyszer 
felhasználására nem volt szükség. . A választáskori testtömeg 
minden csoportban átlagosan 4,9 kg volt. A súlygyarapodás 
átlagosan 27 dkg-al több lett az Uppetite Pig etetésével, ami 
800 Ft-os kilónkénti árral számolva malaconként átlagosan 216 
Ft plusz bevételt hozott. Az Uppetite Pig etetésének költsége 8 
kg megetetett takarmánnyal számolva malaconként 74,5 Ft.

Mindezek alapján, ha figyelembe vesszük a plusz súly, és a 
nem elhullott malacok értékét, akkor a kísérlet végeredménye 
az, hogy a termék megtérülése 4:1.

Uppetite Pig
Termelési eredmények fokozása a sertés ágazatban

Javul a koca kondíció, nő a tejtermelés

Kiegyenlítettebb az alom

Erősödik az immunrendszer, csökken a választási stressz

A takarmánypazarlás megszűnik

Jelentősen lerövidül a hizlalási idő

Csökken a gyógyszerfelhasználás

Uppetite Pig 
használata a 

sertéstelepeken

https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/uppig10-uppetite-pig-10-kg
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Lactade gel
Gél állagú, szájon adható ionizált kalcium készítmény 

Összetétel: ionizált kalcium, magnézium, 
növényi összetevők, melasz
Kiszerelés: 300 gr-os tubus

Az ellés után jelentkező hypokalcémia 
és bénulásos tünetek 
megelőzésére és kezelésére

NOR-MITE Liquid

Piglet Protector

Belsőleges oldat

Összetétel: aromás növényi olajok
Kiszerelés: 1 liter

Természetes hatékonyság a 
tyúktetvek és légyinvázió ellen

BIO- 
gazdaságokban 
is használható

10+10 

AKCIÓ!

5+1 

AKCIÓ!

Kiegészítő takarmány újszülött malacok részére

Összetétel: kolosztrumkivonat, probiotikum, 
vitaminok
Kiszerelés: 80 ml

Az emésztés stabilizálására, 
az emésztési zavarok 
kockázatának megelőzésére 9+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
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Kern ORA 3SA 
refraktométer 
 » Fő felhasználási területek: 

Mezőgazdaság, boripar, 
gyümölcstermesztés, 
állattenyésztés.

 » Mérési tartomány: 0-32%
 » Brix, oszátköz: 0,2%.
 » ATC Automatikus 

hőmérséklet kompenzáció.

SNAP duo ST Plus 
6 perces antibiotikum gyorsteszt tejhez
 » Nincs szükség termosztátra a teszt 

működéséhez.
 » Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a 

tej-házban, terepen, vagy a kocsi kabinjában is.
 » Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is 

megbízhatóan detektál tejben EU MRL szerint.
 » Képes Cefalexin kimutatására EU MRL 

határérték alatt!
 » A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll.
 » Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt.
 » A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval.

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő
 » CO2, ammónia, metán, és más gázok 

méréséhez
 » Maximum 5 gáz egyidejű detektálása
 » Baromfihoz CO2 és Ammónia
 » Sertéstelepen CO2 és Ammónia
 » Robusztus és vízálló IP 67 kivitel 
 » különböző riasztások (akusztikus multiton, 

optikai 180 fokban és vibrációs). 

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

 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 és +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C és +149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C és +124,9°C 

között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm 

(érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 

2 mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok 

használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama: 5.000 óra (normál 

használat)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) 

BIOMASTER (antibakteriális) adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: gyári 0,0°C és 

100,0°C-on bemérve

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

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

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL1 

HACCP konform 
digitális kalibrált maghőmérő TL2 

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

 » Működési hőmérséklet (műszer): 0 és +50 °C
 » Mérési tartomány: -39,9°C és +149,9°C
 » Mérési pontosság: ±0,5°C (-39,9°C és +124,9°C 

között)
 » Felbontás: 0,1°C
 » Méretek átmérő: 29 mm × 196 mm (érzékelővel)
 » Érzékelő átmérője: 3,5 mm (70 mm hosszon) + 2 

mm (10 mm hosszon)
 » Védelmi osztály: IP65 (szilikon védőtok 

használatával érhető el!)
 » Elem: 3V-os CR2032 Li elem
 » Elemek élettartama:  5.000 óra (normál 

használat mellett)
 » Műszerház anyaga: ABS (műanyag) BIOMASTER 

(antibakteriális) adalékkal
 » Kalibrálási bizonyítvány: Gyári kalibrálás: 0,0°C 

és 100,0°C-on bemérve
 » Jótállás: 2 év
 » Tárolási hőmérséklet: 0 és +50 °C
 » Tömeg: 45 g

Lactoscan SCC 
szomatikus sejt analizátor
High-end direkt fluoreszcens alacsony nagyítású 
mikroszkóp, gyors autofókusszal és sejtszámláló 
szoftverrel

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

 » Referencia analízis lehetőség
 » Szubkinikai és klinikai masztitisz detektálás
 » Alacsony költség
 » Könnyen olvasható eredmények 20-60 

másodpercen belül
 » Max 60 felvétel készül számítógépvezérelt X-Y 

mozgatás során, amelyeket képanalízis szoftver 
dolgoz fel.

 » Színkódolt eredmények
 » 10” teljes funkcionalitású 

érintőkijelzős tablet
 » Beépített nyomtató
 » Vezetéknélküli klaviatúra és egér
 » Egy éves jótállás

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Dömötör Szilveszter: +36-30/460-5934

https://www.anitech.hu/
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243103N-20 NADAL® COVID-19 antigén gyorsteszt 4 000 Ft 5 080 Ft

CHA2
KEWEI® COVID-19 IgG/IgM ellenanyag 
gyorteszt 2 880 Ft 3 658 Ft

LIMP1
Pulzoximéter, véroxigénszint mérő, ujjra 
csiptethető 3 000 Ft 3 810 Ft

PROT1 CLUNGENE® COVID-19 antigén gyorsteszt 3 950 Ft 5 017 Ft

SING1 SINGCLEAN® COVID-19 antigén gyorsteszt 2 880 Ft 3 658 Ft

WELLB1
WELL BIOTECH® COVID-19 antigén 
gyorsteszt (nyálból) 3 350 Ft 4 255 Ft

CK1503 Infravörös lázmérő CK-1503 17 000 Ft 21 590 Ft

BELATIM7 Infravörös lázmérő Grundig 17 000 Ft 21 590 Ft

Cikkszám Cikknév  Nettó ár Bruttó ár

Kiváló képminőség
A HUGER AGVE-68 sorozatú GI endoszkópok fejlett CMOS 

képérzékelő és kompakt VIS-68 videó endoszkópia rendszerrel 
rendelkeznek, kiváló algoritmus technológiával és kifinomult 

funkciókkal, így képesek kivételesen nagy felbontású képek 
megjelenítésére világos részletességgel minden részletben.

Nagyfelbontású képek
A VIS-68 endoszkóp processzor a HQ hatókörökkel kombinálva 

a kifinomult endoszkópos képeket képfeldolgozási 
technológiájával tovább javítja, fokozott színvisszaadással, 
minimális képzajjal és csökkentett fényudvarral biztosítja.

IPS kijelző (opcionális)
A 60fp/s kapacitású IPS kijelző az optimális színvisszaadást 

biztosítja mind az állóképes, mind a dinamikus endoszkópos 
képekhez.

HUGER VIS-68 
Állatorvosi videoendoszkóp rendszer, elérhető áron!

“Művészi” videó endoszkópia, nagy felbontású technológiával

Tápellátás, Megfigyelés, Dokumentáció, Megvilágítás, Levegő bejuttatás, Víz bejuttatás

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám területi képviselő: +36-30/651-3074

Kérdése esetén 
forduljon kereskedelmi 
képviselőjéhez!

Rendelését leadhatja 
a +36 22/534-500-as 
telefonszámon.

World-Pharma Kft.

WORLD – PHARMA GYORSTESZTEK

WORLD
PHARMA

https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozkepalkoto-diagnosztikaendoszkop/huger1-endoszkop-vis-68-szabvanyos-konfiguracio-monitorral
https://worldpharma.hu/
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Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. higiéniai üzletága a 
Hygitech új ágazattal indul a magyar piacon.

A Hygitech eddig elsősorban az állattartás és az élelmi-
szeripar kiszolgálására specializálódott, innentől kezdve 
azonban elérhetőek a humán kórház- és intézményhigiéniai 
termékek is.

Mivel mindenképpen tartani szeretnénk az eddig megszo-
kott minőséget ezért a Magyarországon jelenleg elérhető 
legjobb minőségű termékekből állítottuk össze az új ága-
zatunk termékportfólióját.

A  fő beszállítóink az Ecolab Hygiene, az Allegro Kft. (a Shül-
ke termékek magyarországi forgalmazója) és a Florin Kft. 
(a Brado termékcsalád gyártója) mely cégek a nevükben 
hordozzák a kimagasló minőséget.

Mellettük elérhetőek több világszínvonalú gyártó termé-
kei és adagolói is.

Intézmény- és humán 
higiéniai termékek 

SZEMÉLYI ÉS INTÉZMÉNYI 
HIGIÉNIA KATALÓGUS

KÉZHIGIÉNIA TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK
FERTŐTLENÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
RÁGCSÁLÓIRTÁS ESZKÖZÖK

ANITECH
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HIGIÉNIA KATALÓGUS
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ANITECH

TEKINTSE MEG KATALÓGUSUNKAT ITT: 
www.hygitech.hu/kiadvanyaink

https://www.hygitech.hu/
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
Alpha-Vet Hírek  ÁPRILIS

5MP 
BEHATÁSI 

IDŐ

SZÍN- 
INDIKÁTOR 

JELZI, HA 
AZ OLDAT 
CSERÉRE 
SZORUL.

Peroxid alapú fertőtlenítő por, 
épületek, technológiai berendezéseinek 

fertőtlenítésére

VIREX

A NÉBIH 
ASP ELLEN 

HATÉKONY 
FERTŐTLENÍTŐ 

-SZEREINEK 
LISTÁJÁRÓL

4 °C-OS HŐMÉRSÉKLETEN,

1 %-OS KONCENTRÁCIÓBAN

VÍRUSÖLŐ HATÁSÚ, 

MELYET FÜGGETLEN LABORATÓRIUMI 

VIZSGÁLATTAL TUDUNK IGAZOLNI.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=virex&skat=372


ÚJ LEHETŐSÉG 
A VARROA ATKA 

KEZELÉSÉRE

Új gyógyszer 
a Varroa atka kezelésére!

A termék csak természetes 
anyagokat tartalmaz, két 

aktív hatóanyag, a hangyasav 
és oxálsav-dihidrát – 

kombinációjával kiegészítve. 

ÉEVI: 0 nap

A VarroMed® a méhcsaládok 
varroatózisának kezelésére szolgáló 

termék.

A VarroMed® használata tavasszal, 
késő nyáron / ősszel és télen javasolt a 
sikeres Varroa atka ellenes védekezés 

érdekében.

A tavaszi, szezon elején történő 
kezelés különösen fontos a későbbi 
súlyos atkafertőzöttség megelőzése 
érdekében. Könnyedén használható, 

gyorsan alkalmazható.

ÚJ 
STABILIZÁLT 

KOMBINÁCIÓ

VÉNY 
nélkül

TELJES 
MÉHÉSZETI 

SZEZONBAN 
HASZNÁLHATÓ

IDŐJÁRÁSTÓL ÉS 
HŐMÉRSÉKLETTŐL 

FÜGGETLENÜL 
HASZNÁLHATÓ

BIOMÉHÉSZETBEN 
IS ALKALMAZHATÓ.

FIASÍTÁS 
JELENLÉTE 
MELLETT ÉS 

FIASÍTÁS NÉLKÜLI 
IDŐSZAKBAN IS 
HASZNÁLHATÓ.

KÉSZ TERMÉK, 
EGYSZERŰ 

ALKALMAZÁSSAL

A tájékoztatóban foglalt információk nem helyettesítik a termékhez mellékelt felhasználási útmutatójában foglaltakat. 
A VarroMed® használata előtt figyelmesen olvassa el a termékhez mellékelt felhasználási útmutatót a megfelelő alkalmazás érdekében, valamint a 

védelmi intézkedések, potenciális kockázatok és negatív hatások megismeréséhez.




