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A
z újságban m

egjelenő term
ékek tájékoztató jellegűek, a készeltek és az árak napi szinten változhatnak! A

z akciós árak csak az akció idejére, illetve az 
akciós készlet erejéig érvényesek! A

 kiadványb
an szerep

lő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, jelölési, szám
ítási, szerkesztési 

vagy nyom
tatási hib

ákért, a forgalm
azók által rendelkezésre b

ocsátott adatokért, illetve m
agától értetődő, nyilvánvaló tévedés m

iatt nem
 áll 

m
ódunkb

an felelősséget vállalni. A
z újságb

an található fotók csak illusztrációk, a term
ékek színb

en és m
éretb

en eltérhetnek a fénykép
eken látottaktól.

Az Alpha-Vet Hírek 
weben is elérhető. 
Olvasd be a QR kódot!

CSATLAKOZZ 
AZ ALPHAVET 
TÁRSÁLLATOS 
VAKCINA 
PROGRAMHOZ!

A NAGY SIKERRE 
VALÓ TEKINTETTEL 
MÁR MOST 
MEGKÖTHETED 
A 2021-ES ÉVI 
VAKCINA 
SZERZŐDÉST.
A RÉSZLETEKÉRT KERESD
ÜZLETKÖTŐDET!

* akik 2020-ban már a programban részt vettek további kedvezményeket biztosítunk számukra!

Biocan
N O V E L

R



Kedves  Kolléga!
Nagy lendülettel és energiával teli önbizalommal indulunk az idei eszten-

dő feladatinak, bízva abban, hogy a járvány mielőbb véget ér és megszűnnek 
a korlátozások. Mind a rendelőben és kórházakban, mind az élelmiszerelőál-
lításban dolgozó kollégák nagy megpróbáltatásoknak lettek kitéve az elmúlt 
időszakban és jelenleg is a veszélyeztettek kockázati csoportjába tartoznak. 
Voltak, akik nem tudták elkerülni a koronavírust és megbetegedtek, és saj-
nos életeket is követelt az állatorvosok körében a járvány. Részvétünk a 
családtagoknak és hozzátartozóknak, a betegeknek és lábadozóknak pedig 
jobbulást és teljes felépülést kívánunk. 

A farsangi megújulás jegyében is gondolkozva bennünket is új tervek 
foglalkoztatnak, mi is több dologban a megújulás irányába léptünk. Mivel 
itt a tavasz, újra indul az élet és vele együtt indulnak az állatorvosi szezon-
ális szolgáltatások és feladatok is, ezért célunk, hogy ebben támogassuk 
praxisodat és munkádat.

Néhány példával szeretnénk felkelteni a figyelmet újdonságainkkal kap-
csolatban. Azok a lehetőségek, melyeket az Alpha-Vet kínál számodra a fejlő-
dést és a növekedést célzó szolgáltatás centrikus és emellett vállalkozás barát 
ösztönzőkkel kiegészített újdonságok. Szezonnyitó, vagy ahogyan angolul 
mondják „early bird” csomagakciók, kedvezményes éves szerződési lehető-
ségek biztosítják a nyereséges működésed. Gondoltunk a kényelmedre és 
a gyorsaság növelésére is ezért az on line rendelést baráti chat funkcióval 
egészítettük ki rendelési felületeinken. Itt azonnal segítenek kollégáink, ha 
kérdésed vagy kérésed merül fel. A praxismenedzsment és a praxisfejlesztés 
kiemelt szerepet képvisel az információ átadásban és fejlesztésben és ehhez 
egész éves programot állítottunk össze számodra az Alpha-Vet Állatorvos 
Klub webinárokon és a Praxismenedzsment konferencián. Szakmai fóru-
maink például a Hungarovet 
Fórum folyamatos friss infor-
mációkat kínál tagjainknak.

Sok szeretettel várunk 
rendezvényeinken, melyekről 
hírlevélben adunk további, 
részletes tájékoztatást. Ve-
vőszolgálatunk és képviselőink 
az év minden napján, az ország 
egész területén fogadják a ren-
deléseket. 

Mozsár Andor 
Vet CA üzletfejlesztési 
és marketing igazgató

Dr. Lukács Zoltán 
Igazgató - Állatkórházak, 

Állatmentés és 
Alapítványi Igazgatóság 

3. o. Forduljon hozzánk bizalommal - elérhetőségeink

4. o. Alphaderm Plus, Marbogen és Biocan akcióink

5. o. Minera, Oralade és CBD akcióink

6. o. Illovit akciónk

7. o. Loxicom - Carpofelican | Gastroferm

8. o. Bioequin és Noromectin Prazikquantel Duo akciónk

9. o. Nefotek | Melovem | Dophexine

10. o. Moxiclear óriási rabatt kedvezményünk | Uranotest akciónk

11. o. Altató, nyugtató és euthanazia készítményeink

12. o. BiogenicVet akciónk

13. o. Farmina akciónk

14. o. Viroplazin | Noroflex | BiogenicPet 

15. o. PlaqueOff akciónk | Lidobel

16. o. Hill’s állatorvosi akcióink

17. o. IDEXX Catalyst One - Innováció a legjobb ellátásért egy kézben

18. o. OPTIKOP - orvosi lágylézerek

ÚJdonság!

Megújítottuk weboldalunkat és egy 
új, chat funkciót építettünk be, hogy 
ezentúl még könnyebben felvehesd 

velünk a kapcsolatot. 

Ha a jövőben kérdésed merülne fel, 
csak látogass el honlapunkra és 

keresd a chat ikont!

CHAT funkció!

dokiforv
ets.hu

alphavet.hu

alphaportal.hu

MUNKATÁRSAINK MÁR 
VÁRNAK RÁD!

https://www.alphaportal.hu/
https://www.alphavet.hu/
https://www.dokiforvets.hu/
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Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

Állategészségügy és agrárium
Tóth András  
Állategészségügyi divízió igazgató
toth.andras@alpha-vet.hu 
+36-30/279-3492

Dr. Hella Barnabás 
Állatgyógyszer-ágazat kereskedelmi igazgató 
hella.barnabas@alpha-vet.hu 
+36-30/651-3091

Dr. Végh Ákos PhD
Állatjólléti és biotechnológiai divízió igazgató
vegh.akos@alpha-vet.hu 
+36-30/472-5703

Mozsár Andor    
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési igazgató, 
Marketing és kommunikációs divízió igazgató
mozsar.andor@alpha-vet.hu
+36-30/400-2118

Dr. Lukács Zoltán
Állatkórházak, állatmentés és alapítványi divízió igazgató, 
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési igazgató helyettes
lukacs.zoltan@alpha-vet.hu
+36-30/528-8105

ALPHAFEED - takarmány
Dr. Leitold József +36-30/993-4676
Takarmány-ágazat igazgató ; leitold.jozsef@alpha-vet.hu
Dr. Tóth Rozália +36-30/561-4412
Vezető szakmai szaktanácsadó
Szabó András   +36-30/976-1362
Szaktanácsadó
Szegedi Erika  +36-30/456-3725
Területi képviselő
Greiner Dávid +36-30/161-9539
Szaktanácsadó
Kaszap Erika  +36-30/161-9538
Szaktanácsadó

ALPHAPLANT - növény
Tánczos István +36-30/233-3593
Ágazati igazgató 
Szűcs Pál +36-30/511-2836
Szaktanácsadó

Bödör Bence +36-30/179-1842
Szaktanácsadó
Lengyel Tibor +36-30/994-5925
Szaktanácsadó

Baráth István +36-30/528-7670
Szaktanácsadó

Hornich Ilona +36-30/916-2746
Növényorvos

ANITECH - eszköz, gyógyszer
Állattenyésztési eszközök, felszerelések
Vranovics Károly +36-30/511-2831
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Albertzki Zoltán  +36-30/511-2846
Cseszkó Ferenc +36-30/267-4697
Kincses Nándor +36-30/357-2117

Gyógyszertár, állatorvosi eszközök
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Pollák Éva  +36-30/471-6431

Hygitech - Állategészségügyi fertőtlenítés
Kincses Nándor +36-30/267-5427
Jánosa Tibor +36-30/357-8873
Antal Gergő +36-30/321-3528
Kádár Bence +36-30/162-0151

Lovas felszerelések, Equistro készítmények
Orgoványi Attila  +36-30/267-5624

IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

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

Gyógyszeres területi képviselők

Vevőszolgálat
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Rendelésfelvétel: H-P: 08:00-17:00   

Budapest, Pest megye Hajik László   +36(30) 218-7140   hajik.laszlo@alpha-vet.hu

Budapest, Pest megye Somogyi Tamás   +36(30) 303-6401   somogyi.tamas@alpha-vet.hu

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

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

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

Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36(30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu

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

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

Doki For Vets - szoftver
+36-22 534 597
support@dokiforvets.hu

VETTECH - műszer
E-mail: aomuszer@alpha-vet.hu
Dr. Végh Ákos +36-30/472-5703 
Maros József +36-30/267-6175
Román Ádám +36-30/651-3074

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út
• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.
• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

Telephelyek
BUDAPEST
Telephely: 1194 Budapest, Hofherr A. u. 42. +36-1/348-3000
GyóGyszerTár: Nyitva: H.-P.: 8-18-ig +36-1/348-3011
peTfood ouTleT: Nyitva: H.-P.: 8-20-ig, Szo.: 8-14-ig
Telephely: 1144 Budapest, Remény u. 42/a +36-30/445-5555
GyóGyszerTár: Nyitva: H.-P.: 8-17-ig; Szo.: 9-14 +36-30/471-6431

SZÉKESFEHÉRVÁR
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. +36-22/516-402
GyóGyszerTár: Nyitva: H-P.: 7-20-ig, Szo: 8-12-ig +36-30/227-7220

BÉKÉSCSABA
Telephely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 13/1. +36-30/400-2106

S Z O M B A T H E L Y
Telephely: 9700 Szombathely, Zanati u. 3. +36-30/526-6967

DEBRECEN
Telephely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. +36-52/525-990
GyóGyszerTár: Nyitva: H.-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig +36-52/530-488

SÁRVÁR
Telephely: 9600 Sárvár, Selyemgyár út 2. +36-95/520-052

FÓKUSZBAN A

VINOP 
pályázat!

NE FELEJTSD!
Februártól ÁLLATORVOS KLUB!

https://www.alphavet.hu/
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KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V. 

A BŐRGYULLADÁS KEZELÉSE 
ÉRINTÉS NÉLKÜL

ALPHADERM PLUS

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

10+2 

AKCIÓ!

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓJA

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

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS KEZELÉSÉRE

Kiszerelés: 10 ml

Hatóanyag: marbofloxacin, gentamicin, 
ketokonazol, prednizolon

10+2 

AKCIÓ!

A JÖVŐ VAKCINÁI!
Biocan
N O V E L

R ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ VÉDELEM
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.

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm%20plus&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel&skat=372
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Javítja az állat kondícióját, 
ellenállóbbá teszi a 
betegségekkel szemben.

Immunerősítés 
egész télre!

minera
cseppek kutyáknak, macskáknak 13+2 

AKCIÓ!

A kisállat praxisban dolgozó állatorvos naponta találkozik a bélgyulladás 
vagy egyéb okok miatti dehidratációval – ezekre nyújt kétszintű 
megoldást az Oralade, kutyáknak.

Mikroenterális táplálás és orális 
folyadékpótlás felsőfokon!

5+1 

AKCIÓ!

Nyugtalanság és  
szorongás oldására
Gyulladással és  
fájdalommal járó ízületi 
betegségek kezelésére

10+1 

AKCIÓ!

prémium minőségű kender 
kivonatból

CBD CBD 

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=minera%20csepp&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=oralade&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/cbd0619-arthrocol-10-ml-5-os-bio-cbd-olaj


Out of the box 
– Vannak akik tudják, hogy itt a nagy dobás!

Te köztük vagy?

support@dokiforvets.hu | +36 22 534 597
www.dokiforvets.hu

a DokiforVets 
TELEMEDICINA 
ÉS ONLINE 
IDŐPONTFOGLALÓ 
modulokra!

KÖSS 1 ÉVES 
ELŐFIZETÉST
10 HÓNAP 

ÁR ÁÉRT
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www.a lpha feed .hu ALPHAFEED
A TAKARMÁNYOZÁS SZAKÉRTŐJE

I l lóolajos termékcsalád
galamboknak, 

papagájoknak is

LÉGÚT 
TISZTÍTÓ 

MULTIVITAMIN
Költési időszakban 

javítja a tojások 
héjszilárdságát, és a 
kelési eredményeket.

ROBORÁLÓ 
MÁJTÁMOGATÓ

Betegség 
utáni felépülés 

elősegítésére, valamint 
mérgezések esetén.

FEJLŐDÉS ÉS 
TOLLASODÁS 

SEGÍTŐ 
MULTIVITAMIN
Fejlődési időszakban, 

valamint tollváltás 
időszakában javasolt.

ADE 
SZAPORODÁS 

SEGÍTŐ
Magas A, D3, 
és E vitamin 

tartalma javítja a 
termékenységet és a 

keltethetőséget.

5+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit&skat=372
https://www.dokiforvets.hu/
https://www.alphafeed.hu/
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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

K a r p r o f e n

LOXICOM

Kutyák mozgásszervi 
megbetegedéseinek heveny 

és krónikus fájdalommal, 
gyulladással járó tüneteinek 

csillapítására. Macskák 
ivartalanítást és kisebb 

lágyszöveti posztoperatív 
fájdalmainak csökkentésére.

orális szuszpenzió
 kutyáknak és macskáknak

Kiszerelések:
• 0,5 mg oral susp kutya 15 ml
• 1,5 mg oral susp kutya 10 ml
• 1,5 mg oral susp kutya 32 ml
• 0,5 mg oral susp 30 ml

Kiszerelések:
• 50 mg/ml injekció 20 ml

M e l o x i k á m

VESSÜNK VÉGET 
A FÁJDALOMNAK

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=loxicom&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=gastroferm&skat=372
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	(Double	Dose) x

A.magna x

P.	mamillana x

NEMATODES-(roundworms)

Large	strongyle

Adults x x x x

Larvae x x x

Small	strongyles

Adults x x x x

Non	mucosal	larvae x x x

Encysted	cyathostomes x x	(5	day	course)

Benzimidazole	resistant	
strains

x x x

Lungworm x x

Pinworm

Adult x x x x

Larvae x x x

Ascarids

Adult x x x x

Larvae x x x

Hairworms x x

Intestinal	threadworms x x

Neck	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

2192-EQ-v1-UK-30/08/13

norbrook.com

18,7 mg/g ivermektin +140,3 mg/g prazikvantel
belsőleges paszta lovaknak A.U.V. 7,49 g pasztát 
tartalmazó adagolófecskendőben

Noromectin
Prazikvantel Duo 

Galand-
férgek

Orsó-
férgek

Tüdő-
férgek

Kis 
strongy-

lidák

Hegyes-
farkú
giliszták

Gyomor-
bagócsok

Nagy 
strongy-

lidák

 KIFEJLETT ÉS LÁRVASTÁDIUMÚ GYOMOR-
BÉLRENDSZERI FONÁLFÉRGEKKEL, 
TÜDŐFÉRGEKKEL, GYOMORBAGÓCS 
LÁRVÁKKAL ÉS GALANDFÉRGEKKEL 
FERTŐZÖTT LOVAK KEZELÉSÉRE

Lovak EHV fertőzése ellen!
Hatóanyag: Inaktivált lóinfluenza és ló herpesz vírus (EHV-1)
Kiszerelés: 1 adag

VAKCINA A.U.V. EMULZIÓS INJEKCIÓ LOVAK RÉSZÉRE
BioEquin FH 

50 adaghoz +10% rabatt

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biove-bioequin-fh-emulzio-lo-vakcina-1-adag
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/nor30-noromectin-praziquantel-duo-paszta-1x
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NEFOTEK 
100 mg/ml A.U.V. injekció 
szarvasmarhák, lovak és sertések részére

Nem szteroid gyulladáscsökkentő és fájdalom csillapító 
hatású, KETOPROFEN hatóanyagú injekció.

PROGRESS MAKES 
THE DIFFERENCE

www.melovem.eu

oldatos injekció
20mg/ml  |  30mg/ml  |  5mg/ml
Hatóanyag: meloxicam

 széles terápiás spektrum
 gyors és hosszantartó hatás
 endotoxin ellenes hatás
  kiemelkedő láz és fájdalomcsillapító 

hatás
  antibiotikumokkal jól kombinálható
 rövid várakozási idő
 vemhes állatoknak is adható

Miért
a Melovem®?

DOPHEXINE 
20 mg/g por ivóvízbe/tejbe 
keveréshez A.U.V.

A nyák 
besűrűsödésével járó 
légúti betegségek 
nyákoldó kezelésére.

Hatóanyag: brómhexin 18,2 mg 

(mint brómhexin-hidroklorid 20,0 mg)

Kiszerelés: 1 kg

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=melovem&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/vetph3-nefotek-10-injekcio-100-ml
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ÓRIÁSI 

Early Bird 

1 éven keresztül biztosítjuk 

számodra a szűréshez 

szükséges termékeket és a 

protokollhoz tartozó szakmai 

és promóciós anyagokat, 

mindezt 

100+50 
Rabattos 

kedvezménnyel!

szívféreg

Moxiclear 
SZÍVFÉRGESSÉG 
TERÁPIÁS ÉS 
PREVENCIÓS 
PROGRAM
Indítsd az évet 
Moxiclearrel!

Az első 100 rendelő számára ajándék szívféreg 

demonstrációs preparátumot biztosítunk.

8+1 AKCIÓ!
Vásárolj 8 db 

Parvo/Corona/
Giardia Uranotestet 

és AJÁNDÉKBA 
ADUNK MÉG 

EGYET!

A kutya parvovírus, koronavírus és Giardia 
antigének egyidejű kimutatása a székletből.

Parvo/Corona/Giardia Uranotest

A kutya parvovírus, koronavírus és Giardia 
antigének egyidejű kimutatása a székletből.
Nem érzékeli az oltás eredetű antigéneket. Nincsenek 
kereszt reakciók szennyeződéses vírussal, fertőző 
hepatitissel, parainfluenzával és bélparazitákkal. 
Nagyfokú érzékenység.
Elérhető kiszerelés: 5 teszt/doboz

Moxiclear
NE ADJ ESÉLYT A DIROFILÁRIÁNAK! KEDVEZŐ ÁRÚ, SZÍV ÉS BŐRFÉREG 

ELLENI, MOXIDECTIN ÉS IMIDAKLOPRID TARTALMÚ SPOT ON
Külső és belső paraziták elleni rácsepegtető oldat kutyáknak, macskáknak és vadászgörényeknek. 

EZT MEG KELL NÉZNED!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikagyorsdiagnosztika/d242-tesztcsik-parvocoronagiardia-uranotest-5x
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ALTATÓ, NYUGTATÓ 
ÉS EUTHANAZIA 
KÉSZÍTMÉNYEINK

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

ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA BEVEZETÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA 
LÓ, KUTYA, MACSKA, DÍSZMADARAK, HÜLLŐK, PATKÁNY, EGÉR, HÖRCSÖG, CSINCSILLA, 
MONGOL FUTÓEGÉR, TENGERIMALAC, VADÁSZGÖRÉNY ÁLLATFAJOKBAN

ISOFLUTEK 1000mg/g
Hatóanyag: Izoflurán Kiszerelés: 250 ml

100 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.

RÖVID IDEIG TARTÓ ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA KIVÁLTÁSÁRA 
DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS BEAVATKOZÁSOK SORÁN 
LÓ, SZAMÁRA, KUTYA ÉS MACSKA SZÁMÁRA 

NARKAMON 100mg/ml
Hatóanyag: Ketamin Kiszerelés: 50 ml

NYUGTATÁSRA. KOMBINÁCIÓBAN IZOMRELAXÁNSRA, 
ÉRZÉSTELENÍTÉSRE ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA

BELAZIN 20mg/ml
Hatóanyag: Xilazin (hidroklorid só formájában) Kiszerelés: 25 ml
OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK, LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK SZÁMÁRA A.U.V.

LÓ, PÓNI, SZARVASMARHA, SERTÉS, KUTYA, MACSKA, NYÉRC, GÖRÉNY, MEZEI NYÚL, HÁZINYÚL, 
TENGERIMALAC, HÖRCSÖG, PATKÁNY, EGÉR, HÁZITYÚK, GALAMB, DÍSZMADARAK, KÍGYÓK, 
SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK, GYÍKOK, BÉKÁK EUTHANAZIÁJA CÉLJÁBÓL

RELEASE 20mg/ml
Hatóanyag: Pentobarbitál-nátrium Kiszerelés: 100 ml
300 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela4-belazin-20-mgml-25-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/wdt1-release-100-ml-pentobarbitone-sodium-30
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10 db bármely BiogenicVet termék vásárlása esetén

1 doboz BiogenicVet Arthromax 
Small Breeds tabletta 100x RABATT!

Csak állatorvosi praxisoknak!

VÉRSZEGÉNYSÉGRE (ANÉMIA)

SZÍVELÉGTELENSÉGRE

EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKRA

HÚGYÚTI FERTŐZÉSRE

MÁJPROBLÉMÁKRA

IMMUNERŐSÍTÉSRE

ÍZÜLETI PROBLÉMÁKRA

SZORONGÁSI PROBLÉMÁKRA

IDEGRENDSZERI PROBLÉMÁKRA

BŐR ÉS SZŐRBETEGSÉGEKRE

VESEELÉGTELENSÉGRE

®
 

  Táplálja és elősegíti az egészséges ízületi porcok megtartását a kutya és 
a macska mozgékonyságának megőrzése érdekében. Fiatal állatoknál 
növekedési rendellenesség esetén, idősebb állatoknál, oszteoartritiszben.

  Glükózamin-hidroklorid 250 mg, MSM (metil-szulfonil-metán) 120 mg, 
Kondroitin-szulfát 80 mg, Hialuronsav 10 mg, Mangán-szulfát 7 mg

Új takarmánykiegészítő kutyáknak és macskáknak 
kizárólag állatorvosi rendelők számára

10+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoizuletvedok/vetap16-biogenicvet-arthromax-small-breeds-tabletta-100x
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  Farmina.com

Vásároljon minimum
2 db 12 kg-os N&D GRAIN FREE
tápot és ajándékba adunk
2 db FARMINA TÁPTARTÓT!*

*Az akcióban nem vesznek részt az N&D Ancestral 

Grain termékei! 

A promóció a készlet erejéig, kizárólag listaáron 

történő vásárlás esetén érvényes. 

A táptartóból LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! A 

képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem 

vonható össze.

A táptartó mérete:
48 x 37,5 x 63 cm

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

®
termékcsalád

állatorvosok által fejlesztve

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoizuletvedok/noroflex-noroflex-600100mg-60db-izuletvedo-fajdalomcsokkento-ragotabletta
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicpet&skat=372
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Hatóanyag: izoflurán Kiszerelés: 250 ml

• Csökkenti a fogkő képződését

• Egészséges fogínyt biztosít

• Gátolja a lepedékképződés

•  Megszünteti a kellemetlen 
szájszagot

Adagolás: Szórjuk a port az ételre naponta egyszer. 

Adagoló és adagolási utasítás a csomagban talál-

ható. Gazdaságos, mert a doboz tartalma 10 ttkg 
alatt 8 hónapra, 10-25 ttkg között 4 hónapra, 25 
ttkg felett 2 hónapra elegendő

Egészséges fogak, 
boldog Kedvencek!

5+1 

AKCIÓ!

Oldatos injekció sebészeti, fogászati 
beavatkozásoknál infiltrációs, vezetéses 

és nyálkahártya érzéstelenítésre.

LidoBel 
20 mg/ml lidokain-hidroklorid
LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK 

SZÁMÁRA

MIELŐTT A 
SZIKÉHEZ 
NYÚLNÁL

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=plaqueoff&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bep1-lidobel-20-mg-ml-injekcio-100-ml
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www.happyandfit.eu

 happyandfit.alwayshappy

 happyandfit.dog

Megérkezett!

GABONAMENTES HIPOALLERGÉN 

SZÁRAZELEDEK

SUPERIOR GONDOSKODÁS

Kedvenceknek
  84-44% állati eredetű fehérjével

  állatorvosokkal fejlesztve

 csirkementes

  Ínycsiklandozó húsokkal, egészséges gyümölcsökkel, zöldségekkel

5 KÜLÖNBÖZŐ ÍZBEN

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26%20fit%20superior%2010kg&skat=372
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PORTFÓLIÓT?

MIÉRT 
AJÁNLJUK A

 Német miNőség

 Kedvező ár

 Kiváló terméKmiNőség

 NiNcs feNt Külföldi 
webáruházaKbaN 

 Keresett Kategória 

 hipoallergéN tápsor

 exKluzív csomagolás

 visszazárható, 
top slider-es zsáK

Megérkezett a várva várt 

terméksor!

www.happyandfit.eu

 happyandfit.alwayshappy
 happyandfit.dog

Ez a termék
sor nem 

hiányozhat 
üzlete polca

iról!

A kölyökkor nagyon fontos életszakasz a ku-
tyák életében is. Megfelelő táplálással ebben 
az időszakban segíthetjük megalapozni az 
immunrendszer, vázszerkezet, izomrendszer 
fejlődését. Fontos, hogy jó minőségű, esz-

szenciális tápanyagokkal teli tápot válasszunk 
részükre, amelyek segíthetik őket a megfelelő 

fejlődésben, hogy boldog és fitt kölyökkutyaként 
szaladgálhassanak mellettünk.
Bárány az első számú összetevő, amely Új-Zélandról 
származik. Ezt a terméket olyan kölyökkutyáknak 
ajánljuk, akik érzékeny emésztőrendszerrel ren-
delkeznek, vagy válogatósak. Friss bárányhúsból 

készült, így a táp emészthetőbb és ízletesebb.
A tápban található édesburgonya magas antioxi-
dáns tartalmú és rostokban gazdag. 
A kolosztrum támogathatja a szervezet védeke-
zőképességét és az emésztőrendszer működését.
Az ízületek védelme érdekében glükozamint és 
kondroitin-szulfátot is tartalmaz.
A vörösáfonya magas antioxidáns tartalma 
révén, segítheti az immunrendszer működését. 
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal (például 
cikória) segítheti az emésztőrendszer műkö-
dését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, lazacola-
jat tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes 
szőrzet kialakulását.
Szabad tartású állatokból. A bárány szabadon 

tartott jószágokból származik, amelyek húsa  
kiváló minőségű.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a 
tápban található természetes tápanyagok és 
vitaminok megmaradnak, mely igazán ízletes 
és természetes ízt eredményez.

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

friss báráNYhús ÉDESBURGONYÁVAL 
ÉS VÖRÖSÁFONYÁVAL 10 KG

16486 Ft |  1 649 Ft/kg

ál
la

ti fehérje44%

ga
bo

na
, s

zója & glutén*0%

kölyök-
kutyáknak

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET?

„Lankás, dimbes-dombos völgyek, napsütötte tájak 
     - innen származnak a Happy&Fit tápok válogatott összetevői.”

A pisztráng az egyetlen állati eredetű fehér-
jeforrás.

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

Az ízületek védelme érdekében glükozamint 
és kondroitin-szulfátot is tartalmaz.

Halolajjal, amely többszörösen telítetlen zsírsa-
vakat tartalmaz és jó hatással van a bőrre és 
szőrzetre.

A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszacha-
ridokkal és prebiotikumokkal segítheti az emésztő-
rendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, halolajat tartal-

maz, amelyek segíthetik a fényes szőrzet kiala-
kulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 

található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET? felnőtt

kutyáknak

ál
la

ti fehérje54%

ga
bo

na
, s

zója & glutén*0% happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

friss pisztráNg HALOLAJJAL, 
GLÜKOZAMINNAL ÉS KONDROITINNAL 10 KG

12559 Ft |  1 260 Ft/kg

A kacsa az egyetlen állati eredetű fehérjeforrás.** 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőre-

ndszerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt 
a könnyen emészthető eledelt számára!
Lenmaggal, halolajjal és sáfrányos szeklice 
olajjal készült, amelyek többszörösen telí-

tetlen zsírsavakat tartalmaznak és jó hatás-
sal vannak a bőrre és szőrzetre.

A cikória segítheti az immunrendszer támoga-
tását. 
Az alma segítheti az egészséges emésztést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat valamint szárí-
tott sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik 
a fényes szőrzet kialakulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természe-
tes ízt eredményez.

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET?

felnőtt
kutyáknak

ál
la

ti fehérje74%

ga
bo

na
, s

zója & glutén*0%

11763 Ft |  1 176 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

Kacsa

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL 10 KG

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26%20fit%20superior%2010kg&skat=372
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Egy igazán különleges összetevőjű táp, amely há-
rom típusú állati eredetű fehérjét, zöldségeket és 
gyümölcsöket is tartalmaz az ínyenc és érzékeny 
emésztésű Kedvenceknek!
A három különböző és különleges állati eredetű 

fehérjeforrás harmóniát és fantasztikus ízt 
alkotnak ebben a tápban! 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny 
emésztőrendszerrel rendelkezik, bátran 
ajánljuk ezt a könnyen emészthető eledelt 

számára!
A tápban található édesburgonya magas antioxi-

dáns tartalmú és rostokban gazdag. 
A sütőtök rostokban és antioxidánsokban gazdag, 
így segítheti az emésztést.
Az ízületek védelme érdekében glükozamint és 
kondroitin-szulfátot is tartalmaz.
A tápban található szárított tengeri alga számos 
vitamin és ásványi anyag tartalmával segítheti az 
immunrendszer támogatását.
A mannánoligoszacharidok segíthetik a bélműködést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligosza-
charidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat is tartalmaz, 
amelyek segíthetik a fényes szőrzet kialakulását.

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

MIÉRT 
AJÁNLJUK EZT 
A TERMÉKET?

felnőtt
kutyáknak

ál
la

ti fehérje86%

ga
bo

na
, s

zója & glutén*0%

15700 Ft |  1 570 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

friss marha, strucc & vízibivalY

 SÜTŐTÖKKEL 10 KG

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

Friss bárányhúsból készült, így a táp emészthe-
tőbb és ízletesebb.

A tápban található édesburgonya magas antioxidáns 
tartalmú és rostokban gazdag. 
A tápban található gyógynövény keverék segítheti 
az immunrendszer támogatását. 
A yukka támogathatja az immunrendszert és a mé-

regtelenítési folyamatokat.
A szárított sárgarépapép segítheti a bélműködést.
A vörösáfonya és a kékáfonya magas antioxidáns tartalma 
révén, segítheti az immunrendszer működését.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszachari-
dokkal és prebiotikumokkal (például cikória) segítheti 
az emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, valamint szárított 
sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes 

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

vitaminok megmaradnak, mely igazán ízletes és 
természetes ízt eredményez.
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Egy igazán különleges összetevőjű táp, amely há-
rom típusú állati eredetű fehérjét, zöldségeket és 
gyümölcsöket is tartalmaz az ínyenc és érzékeny 
emésztésű Kedvenceknek!
A három különböző és különleges állati eredetű 

fehérjeforrás harmóniát és fantasztikus ízt 
alkotnak ebben a tápban! 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny 
emésztőrendszerrel rendelkezik, bátran 
ajánljuk ezt a könnyen emészthető eledelt 

számára!
A tápban található édesburgonya magas antioxi-

dáns tartalmú és rostokban gazdag. 
A sütőtök rostokban és antioxidánsokban gazdag, 
így segítheti az emésztést.
Az ízületek védelme érdekében glükozamint és 
kondroitin-szulfátot is tartalmaz.
A tápban található szárított tengeri alga számos 
vitamin és ásványi anyag tartalmával segítheti az 
immunrendszer támogatását.
A mannánoligoszacharidok segíthetik a bélműködést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligosza-
charidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat is tartalmaz, 
amelyek segíthetik a fényes szőrzet kialakulását.

Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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15700 Ft |  1 570 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

friss marha, strucc & vízibivalY

 SÜTŐTÖKKEL 10 KG

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

Friss bárányhúsból készült, így a táp emészthe-
tőbb és ízletesebb.

A tápban található édesburgonya magas antioxidáns 
tartalmú és rostokban gazdag. 
A tápban található gyógynövény keverék segítheti 
az immunrendszer támogatását. 
A yukka támogathatja az immunrendszert és a mé-

regtelenítési folyamatokat.
A szárított sárgarépapép segítheti a bélműködést.
A vörösáfonya és a kékáfonya magas antioxidáns tartalma 
révén, segítheti az immunrendszer működését.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszachari-
dokkal és prebiotikumokkal (például cikória) segítheti 
az emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, valamint szárított 
sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes 

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

vitaminok megmaradnak, mely igazán ízletes és 
természetes ízt eredményez.
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A pisztráng az egyetlen állati eredetű fehér-
jeforrás.

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

Az ízületek védelme érdekében glükozamint 
és kondroitin-szulfátot is tartalmaz.

Halolajjal, amely többszörösen telítetlen zsírsa-
vakat tartalmaz és jó hatással van a bőrre és 
szőrzetre.

A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszacha-
ridokkal és prebiotikumokkal segítheti az emésztő-
rendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, halolajat tartal-

maz, amelyek segíthetik a fényes szőrzet kiala-
kulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 

található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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A TERMÉKET? felnőtt
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graiN free hYpoallergeN

friss pisztráNg HALOLAJJAL, 
GLÜKOZAMINNAL ÉS KONDROITINNAL 10 KG

12559 Ft |  1 260 Ft/kg

A kacsa az egyetlen állati eredetű fehérjeforrás.** 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőre-

ndszerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt 
a könnyen emészthető eledelt számára!
Lenmaggal, halolajjal és sáfrányos szeklice 
olajjal készült, amelyek többszörösen telí-

tetlen zsírsavakat tartalmaznak és jó hatás-
sal vannak a bőrre és szőrzetre.

A cikória segítheti az immunrendszer támoga-
tását. 
Az alma segítheti az egészséges emésztést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat valamint szárí-
tott sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik 
a fényes szőrzet kialakulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természe-
tes ízt eredményez.
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11763 Ft |  1 176 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

Kacsa

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL 10 KG

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26%20fit%20superior%2010kg&skat=372
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A pisztráng az egyetlen állati eredetű fehér-
jeforrás.

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

Az ízületek védelme érdekében glükozamint 
és kondroitin-szulfátot is tartalmaz.

Halolajjal, amely többszörösen telítetlen zsírsa-
vakat tartalmaz és jó hatással van a bőrre és 
szőrzetre.

A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszacha-
ridokkal és prebiotikumokkal segítheti az emésztő-
rendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, halolajat tartal-

maz, amelyek segíthetik a fényes szőrzet kiala-
kulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 

található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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friss pisztráNg HALOLAJJAL, 
GLÜKOZAMINNAL ÉS KONDROITINNAL 10 KG

12559 Ft |  1 260 Ft/kg

A kacsa az egyetlen állati eredetű fehérjeforrás.** 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőre-

ndszerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt 
a könnyen emészthető eledelt számára!
Lenmaggal, halolajjal és sáfrányos szeklice 
olajjal készült, amelyek többszörösen telí-

tetlen zsírsavakat tartalmaznak és jó hatás-
sal vannak a bőrre és szőrzetre.

A cikória segítheti az immunrendszer támoga-
tását. 
Az alma segítheti az egészséges emésztést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat valamint szárí-
tott sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik 
a fényes szőrzet kialakulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természe-
tes ízt eredményez.
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11763 Ft |  1 176 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

Kacsa

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL 10 KG

A pisztráng az egyetlen állati eredetű fehér-
jeforrás.

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

Az ízületek védelme érdekében glükozamint 
és kondroitin-szulfátot is tartalmaz.

Halolajjal, amely többszörösen telítetlen zsírsa-
vakat tartalmaz és jó hatással van a bőrre és 
szőrzetre.

A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszacha-
ridokkal és prebiotikumokkal segítheti az emésztő-
rendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, halolajat tartal-

maz, amelyek segíthetik a fényes szőrzet kiala-
kulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 

található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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GLÜKOZAMINNAL ÉS KONDROITINNAL 10 KG

12559 Ft |  1 260 Ft/kg

A kacsa az egyetlen állati eredetű fehérjeforrás.** 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny emésztőre-

ndszerrel rendelkezik, bátran ajánljuk ezt 
a könnyen emészthető eledelt számára!
Lenmaggal, halolajjal és sáfrányos szeklice 
olajjal készült, amelyek többszörösen telí-

tetlen zsírsavakat tartalmaznak és jó hatás-
sal vannak a bőrre és szőrzetre.

A cikória segítheti az immunrendszer támoga-
tását. 
Az alma segítheti az egészséges emésztést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligo-
szacharidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat valamint szárí-
tott sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik 
a fényes szőrzet kialakulását.
Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természe-
tes ízt eredményez.
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11763 Ft |  1 176 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

Kacsa

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL 10 KG

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

fehérjeforrás harmóniát és fantasztikus ízt 
alkotnak ebben a tápban! 
Ha kutyája válogatós vagy érzékeny 
emésztőrendszerrel rendelkezik, bátran 
ajánljuk ezt a könnyen emészthető eledelt 

számára!
A tápban található édesburgonya magas antioxi-

dáns tartalmú és rostokban gazdag. 
A sütőtök rostokban és antioxidánsokban gazdag, 
így segítheti az emésztést.
Az ízületek védelme érdekében glükozamint és 
kondroitin-szulfátot is tartalmaz.
A tápban található szárított tengeri alga számos 
vitamin és ásványi anyag tartalmával segítheti az 
immunrendszer támogatását.
A mannánoligoszacharidok segíthetik a bélműködést.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligosza-
charidokkal és prebiotikumokkal segítheti az 
emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat is tartalmaz, 
amelyek segíthetik a fényes szőrzet kialakulását.

Kíméletes gyártási eljárással készült, így a tápban 
található természetes tápanyagok és vitaminok 
megmaradnak, mely igazán ízletes és természetes 
ízt eredményez.
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15700 Ft |  1 570 Ft/kg

happY&fit superior
graiN free hYpoallergeN

friss marha, strucc & vízibivalY

 SÜTŐTÖKKEL 10 KG

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

Friss bárányhúsból készült, így a táp emészthe-
tőbb és ízletesebb.

A tápban található édesburgonya magas antioxidáns 
tartalmú és rostokban gazdag. 
A tápban található gyógynövény keverék segítheti 
az immunrendszer támogatását. 
A yukka támogathatja az immunrendszert és a mé-

regtelenítési folyamatokat.
A szárított sárgarépapép segítheti a bélműködést.
A vörösáfonya és a kékáfonya magas antioxidáns tartalma 
révén, segítheti az immunrendszer működését.
A tápanyagban gazdag formula frukto-oligoszachari-
dokkal és prebiotikumokkal (például cikória) segítheti 
az emésztőrendszer működését.
OMEGA-3 és OMEGA-6 zsírsavakat, valamint szárított 
sörélesztőt is tartalmaz, amelyek segíthetik a fényes 

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

vitaminok megmaradnak, mely igazán ízletes és 
természetes ízt eredményez.
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www. happyandfit.eu

HOSSZÚKÁS, 
CSONT ALAKÚ FORMÁVAL MINDENKINEK, AKI SZERETI

VANÍLIA ÍZ KEDVELŐKNEK
Vaníliás ízben, 3 színben

felnőtt kutyák részére

Vaníliakedvelőknek

ÖT KÜLÖNBÖZŐ,
JÓPOFA ÁLLATFIGURÁVAL

Állatbarátoknak

FEHÉR CSONT, VÖRÖS CSONT, 
ZÖLD NÉGYZET, 
SÁRGA KORONG 

Négyféle színben és három 
különböző formával,  

felnőtt kutyák részére

Formakedvelőknek

5 FAJTA 
JUTALOMFALAT, 

FELNŐTT KUTYÁK RÉSZÉRE 
10 kg

SZÁRNYAS, LAZACOS, 
SAJTOS TÖLTELÉKKEL

Ínyenceknek

A Happy&Fit ropogós kekszek igazán 
nagyszerű választásnak bizonyulnak, ha 
Kedvenceinket akár tanulási időszakban, 
akár csak úgy, a mindennapokban 
jutalmazni szeretnénk. Egy finom, 
ízletes jutalomfalatnál és egy biztató 
simogatásnál nincs is jobb kombináció, 
ha szeretetünk kifejezése a cél.

9 990 Ft

ÚJ JUTALOMFALATOKAT KERES, 
MERT RÉGI BESZÁLLÍTÓJÁNÁL NEM TALÁL JÓ ÁRON? 

VÁLTSA LE A RÉGI JUTALOMFALATOKAT 
ÜZLETÉBEN ÉS LEPJE MEG VÁSÁRLÓIT VALAMI 

ÚJJAL, AMINEK AZ ÁRA IS MEGFELELŐ!
KIMÉRHETŐ HAPPY&FIT KEKSZ JÓ ÁRON! 

10 KG! 

Szuper formákSzuper színekSzuper ízek NÉMET MINŐSÉGŰ HIPOALLERGÉN 
ELEDELEK KUTYÁJÁNAKAJÁNLÁSÁVAL

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
az évek óta tartó szakmai együttműkö-
désünket idén egy közös logóval is fém-
jelezhetjük. 
A MEOESZ, mint az FCI (Fédération 
Cynologique Internationale/Nemzetközi 
Kinológiai Szövetség) tagszervezete, 1899. 
évi megalakulása óta képviseli a magyar 
kutyatartókat, tenyésztőket, kiállítókat és 
vált világhírű szervezetté. 
A szövetség Korózs András elnök vezeté-
sével biztosítja a Magyarországon született 
kutyák törzskönyvi regisztrációját, minde-
mellett számos tevékenységet folytat annak 
érdekében, hogy a felelős kutyatartást nép-
szerűsítse, magas szintű kutyakiállításokat 
rendezzen és a magyar kinológiai kultúráért 
tegyen és azt megfelelő szinten képviselje. 
Mindannyiunk büszkesége lehet, hogy 
2018-ben a magyar kormány hungarikum-
ként tartja számon a kilenc magyar kutya-
fajtát és nemzetstratégiai céllá emelte azok 
minél szélesebb körű hazai és nemzetközi 
szintű népszerűsítését.
Nemes kutyafajtáink hírnevének külföldi 
öregbítésében nagy segítség hazánknak dr. 
Jakkel Tamás személye, akit elnökévé vá-
lasztott a Nemzetközi Kinológiai Szövetség 
(FCI). 
A szakmai együttműködés „hozzávalói”
A  filozófiája, hogy négy-
lábú családtagjaink tálkájába csak kiváló 
minőségű összetevőkből készült eledel ke-
rülhet. Termékeinkkel szeretnénk hozzá-
járulni ahhoz, hogy a kutyás sporttársak, 
hobbi állattartók minél hosszabb időt tölt-
hessenek el Kedvenceikkel egészségesen, 

boldog pillanatokat szerezve egymásnak. 
Aki hosszú ideje foglalkozik már kutyate-
nyésztéssel, munkakutyázással vagy tapasz-
talta már milyen egy győztes kutyával nem-
zetközi ringben állni, biztosan tudja, hogy 
nem egyszerű feladat - még egy jó vérvo-
nalból származó kutyából sem – a legjobb 
teljesítményt kihozni. Teljesen más célok-
kal rendelkezik egy tenyésztéssel foglalkozó 
szakember, más kihívások vezérlik azokat, 
akik versenyekre járnak kutyáikkal, és a 
munkakutyás vonalon dolgozó szakembe-
rek is más célrendszereket állítanak fel ku-
tyáikkal szemben. Egy közös jellemző azon-
ban mégis akad a három táborban, ez pedig 
nem más, mint a tökéletes eredményre való 
törekvés. Legyen szó egy új alom létrehozá-
sáról, munkakutyázásról, vagy egy minden 
porcikájában kiállításra termett kutya felké-
szítéséről, fontos, hogy természetes úton, a 
lehető legjobb eredményt érjék el. 
Ha létezne recept a sikeres tenyésztésre 
vagy a kiállítási címek elnyerésére, a táp-
lálás biztosan az első „hozzávalók” kö-
zött szerepelne, hiszen a helyes táplálás 
mind a tenyésztésben, mind a kiállítási 
létben kiemelkedő jelentőséggel bír.
A  német minőségű eledelei 
maximális támogatást nyújthatnak az opti-
mális táplálás biztosításában. 4 különböző 
terméksorral és 32 különböző száraztáppal 
és konzervvel állunk rendelkezésre. 
Sikeres tenyésztői munkát, eredményekben 
gazdag kiállításokat, munkaversenyeket kí-
vánunk sporttársainknak, valamint min-
den magyar kutyatulajdonosnak örömteli 
perceket szeretett kisállatával!

www.kennelclub.hu www.happyandfit.eu

‒ A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesületeinek Szövetsége ajánlásával

S Z A K M A I  K Ö Z L E M É N Y
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Tacskó

A tacskó német eredetű rövid lábú, kis termetű munkavadászkutya.  

Kis kutya, nagy öntudat: a tacskók meglehetősen makacs kisállatok, ezért nevelésük sok türelmet, empátiát és következetességet igényel. 

A család számára elsőszámú, az idegeneket kevésbé kedveli. 

A kép forrása: 123rf.com
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Farkas 2
Balu, Dobi, Guru,

Panda, Szõrmók 3
John, Johnny,
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Sissy, Törpi,

Tücsi, Tücsök 5
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Bob (y), Bobby, 
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Dodó, Riki, Ricky 7
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Lex (i)
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Morzsa, Morzsi
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Zsuzsa, Zsuzsi 10
Bajusz, Dino, 

Dolf (i)
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Mackó, Maci 12
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Lilisz 13
Ali, Brix (i),

Csingacsguk, Sajó 14
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Tapi, Tappancs 15
Topi, Watson,

Jasper, Szamy 16
Byron, Cézár,

Ceasar, Grisa 17
Délceg, Georgia, 

Néró 18
Argosz, Asterix,

Bizsu, Suzy 19
Cézár, Ceasar, 

Picúr 20
Fritz, Ixorn, 

Minyus,

Okonor 21

Buci, Manci, 

Manó, Manu, 

Sába, Szibi 22
Alfréd, Barbár, 

Frédi 23 Szökőnap 24
Drakula, Gufi,

Kicsi, Kölyök 25
Pindurka, Roki (y),

Rocky 26
Amigo, Ludmilla,

Abu, Max (i) 27
Cupák, Dundi,

Orfeusz, Pumpus 28

Rövidszőrű
 német v

izsla

A rövidszőrű német vizslát az egyik legnépszerűbb vadászkutyaként tartják számon a Világon.

Jó karakterű fajta, határozott kiállású nyugodt és kiegyensúlyozott idegrendszerű. Bátor és könnyen alkalmazkodik környezetéhez, még a víztől sem ijed meg!

A kép forrása: 123rf.com
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Ronnie, Tacsi 12
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Tyutyu 13
Charlie, Lótifuti, 

Silver 14
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Johnny, Szundi 15
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Pitti (y), Ruml 18
Artúr, Arthur,

Snoopy, Szimat 19
Firminc, Garas,

Sajó, Úrfi 20
Dorisz, Dorka, 

Inez,

Porcsin 21
Bagira, Buci,

Csöpi, Dorel 22
Besszó, Elvis, 

Lussy 23
Almaz, Oleg,

Rififi, Teddy 24

Benõ, Floki, Titi 25
Balambér, Cherry,

Chris 26
Dodi, Dodó, 

Wolf (i)
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Fila, Gina, Tetye,

Tüneményes 28
Gilda, Mandarin, 

Tyufi 29
Bufi, Mufi, 

Valentin 30
Bundás, Csupor,

Havas, Fáni 31
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mindig mozgás
ban, mindig boldogan. 

NÉMET MINŐSÉGŰ, 

HIPOALLERGÉN TÁPOK KUTYÁJÁNAK

2021 NAPTÁR
NEMZETKÖZI ÁLLATOS VILÁGNAPOKKAL, 

közkedvelt magyar és német kutyafajtákkal!

Kutya-
névnapokkal

Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilván való tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Forgalmazza: Alpha-Vet Kft. I E-mail cím: info@alpha-vet.hu I Telefon: 06 1 348 3000

A HAPPY&FIT naptár azért jött létre, hogy a kutyás mindennapokba 

valami pluszt csempésszünk és négylábú barátainkat középpontba állítsuk.

Szeretnénk különlegesebbé tenni a 2021-es évet azzal is, hogy Kedvenceinkre kiemelt figyelmet fordítunk. 

A kutyanevekkel tarkított névnaptár lehetőséget ad arra, 

hogy Kedvencünk névnapján extra simogatással vagy valami extra finomsággal kedveskedjünk számukra.

Találkozhatunk még magyar és német kutyafajtákkal is az egyes hónapok borítóin és nem utolsó sorban a nemzetközi  

állatos világnapok kiemelésével szeretnénk a társadalmi felelősségvállalásra is felhívni a figyelmet.

mindig mozgás
ban, mindig boldogan. 

ajándékFALINAPTÁR

Minden Happy&Fit Superior 10 kg-os táphoz 

ajándékba adunk egy 2021-es falinaptárt! 

A HAPPY&FIT naptár azért jött létre, hogy a kutyás mindennapokba 
valami pluszt csempésszünk és négylábú barátainkat középpontba állítsuk.

Szeretnénk különlegesebbé tenni a 2021-es évet azzal is, 
hogy Kedvenceinkre kiemelt figyelmet fordítunk. 

A kutyanevekkel tarkított névnaptár lehetőséget ad arra, hogy Kedvencünk névnapján extra simogatással 
vagy valami extra finomsággal kedveskedjünk számukra.

Találkozhatunk még magyar és német kutyafajtákkal is az egyes hónapok borítóin és nem utolsó sorban a nemzetközi állatos 
világnapok kiemelésével szeretnénk a társadalmi felelősségvállalásra is felhívni a figyelmet.

Lepje meg vásárlóit 
egy Happy&Fit kutyanévnapos naptárral!
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https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=happy%26%20fit%20superior%2010kg&skat=372
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ÚJ CSOMAGOLÁS 
ÚJ ÍZEKKEL

Tegye próbára Kedvencénél az új 
Salmon&Barley (Lazacos&Árpa) és Lamb&Rice 

megújult beltartalmú termékeket!
EUKANUBA – 100 %-ban teljesértékű és kiegyensúlyozott 

beltartalmi értékű eledelek
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•  Még több új összetevőt tartalmaznak a termékek
•  Gazdag frissen fagyasztott lazacban és bárányban, kiváló 

minőségű fehérje forrása az erős izmok támogatására
•  A lazacos receptúrák: árpát is tartalmaznak, alacsony 

glikémiás indexű összetevők, emelett spenótot is tartalmaz, 
ami természetes vasforrás

•  A bárányos receptúra: rizst 
és egy csipet kurkumát 
is tartalmaz, ami kiváló 
antioxidáns forrás

21

Tisztelt Partnereink! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Eukanuba termékek cso-
magolása és beltartalmi változása a következő szakaszba lé-
pett. 2020 év végétől a Lamb&Rice és Salmon&Rice termékek 
új csomagolásban, továbbfejlesztett formulával érkeznek. 

Az alábbi összefoglalóval szeretnénk munkájukat segíteni, hogy a Gazdik és 
Kedvenceik nagy örömére, a Magyarországon ismert és közkedvelt Eukanuba 
Lamb&Rice és Salmon&Barley termékeket, amelyek ízletesebbek, mint vala-
ha, még több kutyus tálkájára kerülhessenek. 

Új csomagolás, 
TOVÁBB-

FEJLESZTETT 
FORMULA, 

ÚJ ÖSSZETEVŐKKEL!

PUPPY&JUNIOR LAMB&RICE
ALL BREED helyett

PUPPY&JUNIOR LAMB&RICE
SMALL/MEDIUM

PUPPY&JUNIOR LAMB&RICE
LARGE

Új!

beltartalom változás:
új összetevő: kurkuma

beltartalom változás:
új összetevő: árpa és spenót

ADULT SALMON&RICE
ALL BREED helyett

ADULT SALMON&BARLEY
SMALL/MEDIUM

ADULT SALMON&BARLEY
LARGE

Új!

SENIOR LAMB&RICE
ALL BREED helyett

SENIOR LAMB&RICE
SMALL/MEDIUM

SENIOR LAMB&RICE
LARGE

Új!

TERMÉK 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSI 

JEGYEK

JELENLEGI 
LAMB/SALMON 

& RICE

ÚJ 
SALMON & 

LAMB

Frissen fagyasztott 
lazaccal vagy báránnyal X

Továbbfejlesztett 
etethetőség X

Kiváló emészthetőség

új hexagon tápszemforma X

Természetes összetevők X

Életszakaszra és 
testméretre szabott X

Testreszabott 
szénhidrátkeverék X

Glükozamin és 
kondroition X

Súly kontroll X

Fehérje és zsír arány 
(Adult Large Breed Lamb) 23:13 23:13

Új összetevőkkel és testméretre szabott termékekkel
(1 all breed termék helyett: 2 termék: small/medium és külön large)
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ÁLLATORVOSI 
AKCIÓ az 

Alpha-Vet Kft-től

15% kedvezmény
MINDEN VET ESSENTIALS TERMÉK 

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20vet%20essentials&skat=372
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15%
KEDVEZMÉNY AKCIÓ

a SCIENCE PLAN termékekre*

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20science%20plan&skat=372
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minden prescription diet termék vásárlása esetén

AKCIÓ!

10% 
KEDVEZMÉNY

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20prescription%20diet&skat=372
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Lyte4
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CRP

IDEXX Catalyst One®

Innováció a legjobb ellátásért egy kézben

Gyors – Egyszerű – Kényelmes 

Évente bővülő vizsgálati 
lehetőségeket kínálunk.

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

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

CEE064

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

Innováció a legjobb ellátásért egy kézben

Gyors – Egyszerű – Kényelmes 

Évente bővülő vizsgálati 
lehetőségeket kínálunk.

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

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

CEE064

Információ:
Maros József termék támogatás: +36302676175 
Román Ádám területi képviselő: +36306513074

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=idexx%20catalyst%20one&skat=372
https://www.vettech.hu/
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OPTIKOP Combi 5G
kombinált asztali 
lágylézer-kezelőrendszer

Professzionális fogászati kombinált 
asztali lágylézer-kezelőrendszer 3 
egyszerre csatolható kezelőfejjel: 
kombinált kezelőfejjel + pont-kezelő 
fejjel + lézerzuhannyal.
A kombinált kezelőfejben a piros és 
infra dióda külön-külön és egyszerre 
is működtethető!
Dózisbeállítás 1–99 J között, 1 J-on-
kénti léptetéssel, hátralévő kezelési
idő kijelzés, beépített teljesítmény-
ellenőrzés és frekvencia-modulációs 
lehetőség. (3B/II.a osztály)

Lézerzuhany: 
Piros lézer: 200–900 mW/660 nm
Infralézer: 300–3000 mW/810 nm

Ajánlott:
felszíni és mélyebb szövetek egyszerre 
történő kezeléseihez 
fogászati kezelésekhez 
szájsebészeti beavatkozások előtti  
és utáni kezelésekhez
nagy forgalmú rendelőknek

Kombinált kezelőfej típusai: 
Piros lézer: 30–150 mW/660nm 
Infralézer: 50–200 mW/810nm
Kék lézer: 50-100 mW /407 nm

Pont-kezelőfej típusai:
Piros lézer: 350-500 mW/660 nm
Infralézer: 400-500 mW/810 nm
Kék lézer: 50-100 mW/407 nm

OPTIKOP 
TriCombiLaser

Sebészeti beavatkozásra és 
lágylézer-terápiás kezelésekre 
tervezett három az egyben asztali 
lézer-kezelőrendszer. A bluetooth-
on kapcsolódó lábpedállal indítható 
készülék vezérlése érintőképer-
nyőn keresztül történik, amely két 
kezelőegység vezérlését biztosítja: 
1 maximálisan 7 W-os teljesítmény-
nyel, folyamatosan működő, invazív 
beavatkozásokra tervezett sebészeti 
lézerét és egy kombinált lágylézer 
kezelőfejét, amelyben a piros és 
infradióda külön-külön és egyszerre 
is működtethető.
A sebészeti kezelőfej speciális,  
cserélhető kezelő-kanülben  
végződik. (4/II.b. osztály)
A vezérlő egyedülálló tulajdonsága  
a beépített teljesítménymérő a ki- 
lépő teljesítmény ellenőrzéséhez. 

OPTIKOP Combi 
kombinált kézi lézer

Professzionális kombinált lágylézer 
piros- és infradiódával, amelyek 
külön-külön és egyszerre is működ-
tethetők. Többféle, tetszőlegesen 
választható száloptikával, 5-féle 
különböző választható dózissal 
(1–6 J), kezelési időfigyelővel, 
integrált teljesítményellenőr-
zéssel és hőmérséklet-figyeléssel, 
valamint 7+7 Nogier- akupunktúrás 
frekvencia- 
moduláció választási lehetőséggel. 
(3B/II.a osztály)

Típusai: 
Piros lézer: 30–150 mW/660 nm
Infralézer: 50–200 mW/810 nm

OPTIKOP Basic
terápiás kézi lézer

Elemmel, vagy akkumulátorral műkö-
dő, hordozható diódalézer  
készülék, piros-, infralézeres, vagy 
kék lézeres kivitelben, cserélhető szá-
loptikákkal, akupunktúrás feltéttel.  
(3B/II.a osztály)

Típusai:
Piros lézer: 30–150 mW/660 nm
Infralézer: 50–100 mW/810 nm
Kék lézer: 50–100 mW/407 nm

OPTIKOP Physio
nagy teljesítményű kézi lézer 

Kompakt, nagy teljesítményű, 
mobil lágylézer-kezelőrendszer 
piros-, vagy infralézeres kivitelben, 
5 különböző választható dózissal, 
kezelési időfigyelővel, integrált 
teljesítményellenőrzéssel és 
hőmérséklet-figyeléssel.  
(3B/II.a osztály)

Típusai: 
Piros lézer: 350 mW/660 nm
Infralézer: 350–500 mW/810 nm

Ajánlott:
reumatológiai, fizioterápiás, háziorvosi és 
sportorvosi használatra
gyakori, ám mobilitást igénylő 
kezelésekhez (pl.: versenyzőknél, 
háziorvosi kezeléseknél) 

Készülékeinkhez különféle 
optikai eszközök csatlakoz-
tathatók. Keresse ezeket 
honlapunkon! 
Minden készülék  tartozéka 
Dr. Horváth Judit: Lágylézer 
terápia c. szakkönyve.

Tartozékok

3 az 1-ben sebészeti és 
kombinált asztali lágylézer-
kezelőrendszer

Ajánlott:
sebészeti beavatkozásokhoz
lágylézer terápiás kezelésekhez

Kezelőfejek típusai:
sebészeti lézer: max. 7W,  
folyamatos/980 nm
kombinált kezelőfej:

Piros lézer:  
100–150 mW/660 nm 

 Infralézer:  
100–200 mW/810nm

Ajánlott:
felszíni és mélyebb szövetek egyszerre 
történő kezeléseihez
fogászati kezelésekhez
szájsebészeti beavatkozások előtti  
és utáni kezelésekhez

Ajánlott:
kisebb felszíni kezelésekhez
akupunktúrához
kozmetológiai alkalmazásokhoz

OPTIKOP Physio Classic 

asztali lágylézer-kezelőrendszer

Multifunkcionális, nagy teljesít-
ményű asztali lágylézer-kezelő-
rendszer, választható piros és/vagy 
infralézer-kezelőfejjel, valamint 
lézerzuhannyal, 6 különböző 
választható dózissal (1,2,4,6,10,∞), 
kezelési időfigyelővel, integrált 
teljesítményellenőrzéssel és modu-
lációválasztási lehetőséggel.  
(3B/II.a osztály)

Pontlézer kezelőfejek 
típusai: 
Piros lézer: 30–350 mW/660 nm
Infralézer: 50–500 mW/810 nm
Kék lézer: 50-100 mW/407 nm

Ajánlott:
reumatológiai, fizioterápiás, sportorvosi  
és háziorvosi használatra
akupunktúrához
nagy látogatottságú rendelők, gyógyfürdők 
számára

Lézerzuhany: 
Piros lézer: 200–900 mW/660 nm
Infralézer: 300–3000 mW/810 nm

KIVÁLÓ TÁRS A GYÓGYÍTÁSBAN

https://www.vettech.hu/
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OPTIKOP Combi 5G
kombinált asztali 
lágylézer-kezelőrendszer

Professzionális fogászati kombinált 
asztali lágylézer-kezelőrendszer 3 
egyszerre csatolható kezelőfejjel: 
kombinált kezelőfejjel + pont-kezelő 
fejjel + lézerzuhannyal.
A kombinált kezelőfejben a piros és 
infra dióda külön-külön és egyszerre 
is működtethető!
Dózisbeállítás 1–99 J között, 1 J-on-
kénti léptetéssel, hátralévő kezelési
idő kijelzés, beépített teljesítmény-
ellenőrzés és frekvencia-modulációs 
lehetőség. (3B/II.a osztály)

Lézerzuhany: 
Piros lézer: 200–900 mW/660 nm
Infralézer: 300–3000 mW/810 nm

Ajánlott:
felszíni és mélyebb szövetek egyszerre 
történő kezeléseihez 
fogászati kezelésekhez 
szájsebészeti beavatkozások előtti  
és utáni kezelésekhez
nagy forgalmú rendelőknek

Kombinált kezelőfej típusai: 
Piros lézer: 30–150 mW/660nm 
Infralézer: 50–200 mW/810nm
Kék lézer: 50-100 mW /407 nm

Pont-kezelőfej típusai:
Piros lézer: 350-500 mW/660 nm
Infralézer: 400-500 mW/810 nm
Kék lézer: 50-100 mW/407 nm

OPTIKOP 
TriCombiLaser

Sebészeti beavatkozásra és 
lágylézer-terápiás kezelésekre 
tervezett három az egyben asztali 
lézer-kezelőrendszer. A bluetooth-
on kapcsolódó lábpedállal indítható 
készülék vezérlése érintőképer-
nyőn keresztül történik, amely két 
kezelőegység vezérlését biztosítja: 
1 maximálisan 7 W-os teljesítmény-
nyel, folyamatosan működő, invazív 
beavatkozásokra tervezett sebészeti 
lézerét és egy kombinált lágylézer 
kezelőfejét, amelyben a piros és 
infradióda külön-külön és egyszerre 
is működtethető.
A sebészeti kezelőfej speciális,  
cserélhető kezelő-kanülben  
végződik. (4/II.b. osztály)
A vezérlő egyedülálló tulajdonsága  
a beépített teljesítménymérő a ki- 
lépő teljesítmény ellenőrzéséhez. 

OPTIKOP Combi 
kombinált kézi lézer

Professzionális kombinált lágylézer 
piros- és infradiódával, amelyek 
külön-külön és egyszerre is működ-
tethetők. Többféle, tetszőlegesen 
választható száloptikával, 5-féle 
különböző választható dózissal 
(1–6 J), kezelési időfigyelővel, 
integrált teljesítményellenőr-
zéssel és hőmérséklet-figyeléssel, 
valamint 7+7 Nogier- akupunktúrás 
frekvencia- 
moduláció választási lehetőséggel. 
(3B/II.a osztály)

Típusai: 
Piros lézer: 30–150 mW/660 nm
Infralézer: 50–200 mW/810 nm

OPTIKOP Basic
terápiás kézi lézer

Elemmel, vagy akkumulátorral műkö-
dő, hordozható diódalézer  
készülék, piros-, infralézeres, vagy 
kék lézeres kivitelben, cserélhető szá-
loptikákkal, akupunktúrás feltéttel.  
(3B/II.a osztály)

Típusai:
Piros lézer: 30–150 mW/660 nm
Infralézer: 50–100 mW/810 nm
Kék lézer: 50–100 mW/407 nm

OPTIKOP Physio
nagy teljesítményű kézi lézer 

Kompakt, nagy teljesítményű, 
mobil lágylézer-kezelőrendszer 
piros-, vagy infralézeres kivitelben, 
5 különböző választható dózissal, 
kezelési időfigyelővel, integrált 
teljesítményellenőrzéssel és 
hőmérséklet-figyeléssel.  
(3B/II.a osztály)

Típusai: 
Piros lézer: 350 mW/660 nm
Infralézer: 350–500 mW/810 nm

Ajánlott:
reumatológiai, fizioterápiás, háziorvosi és 
sportorvosi használatra
gyakori, ám mobilitást igénylő 
kezelésekhez (pl.: versenyzőknél, 
háziorvosi kezeléseknél) 

Készülékeinkhez különféle 
optikai eszközök csatlakoz-
tathatók. Keresse ezeket 
honlapunkon! 
Minden készülék  tartozéka 
Dr. Horváth Judit: Lágylézer 
terápia c. szakkönyve.

Tartozékok

3 az 1-ben sebészeti és 
kombinált asztali lágylézer-
kezelőrendszer

Ajánlott:
sebészeti beavatkozásokhoz
lágylézer terápiás kezelésekhez

Kezelőfejek típusai:
sebészeti lézer: max. 7W,  
folyamatos/980 nm
kombinált kezelőfej:

Piros lézer:  
100–150 mW/660 nm 

 Infralézer:  
100–200 mW/810nm

Ajánlott:
felszíni és mélyebb szövetek egyszerre 
történő kezeléseihez
fogászati kezelésekhez
szájsebészeti beavatkozások előtti  
és utáni kezelésekhez

Ajánlott:
kisebb felszíni kezelésekhez
akupunktúrához
kozmetológiai alkalmazásokhoz

OPTIKOP Physio Classic 

asztali lágylézer-kezelőrendszer

Multifunkcionális, nagy teljesít-
ményű asztali lágylézer-kezelő-
rendszer, választható piros és/vagy 
infralézer-kezelőfejjel, valamint 
lézerzuhannyal, 6 különböző 
választható dózissal (1,2,4,6,10,∞), 
kezelési időfigyelővel, integrált 
teljesítményellenőrzéssel és modu-
lációválasztási lehetőséggel.  
(3B/II.a osztály)

Pontlézer kezelőfejek 
típusai: 
Piros lézer: 30–350 mW/660 nm
Infralézer: 50–500 mW/810 nm
Kék lézer: 50-100 mW/407 nm

Ajánlott:
reumatológiai, fizioterápiás, sportorvosi  
és háziorvosi használatra
akupunktúrához
nagy látogatottságú rendelők, gyógyfürdők 
számára

Lézerzuhany: 
Piros lézer: 200–900 mW/660 nm
Infralézer: 300–3000 mW/810 nm

KIVÁLÓ TÁRS A GYÓGYÍTÁSBAN

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

https://www.vettech.hu/


Háromszoros védelem*
Bolha és kullancs elleni védelem

Tüdő- és szívférgesség megelőzése

Orsó- és kampósférgek elleni kezelés

SZÍVFÉRGESSÉG 
ELLEN IS!*

Jobb élet a TRIO-val
Együtt többre megyünk!

Bolhafertőzöttség Kullancsfertőzöttség Szívférgesség megelőzése Tüdőférgesség megelőzése Kampósférgesség Orsóférgesség

®

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

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

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

pirantel (embonát) (mg)
12,5
25
50

100
200
300

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

sarolaner (mg)
3
6

12
24
48
72

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=simparica&skat=372
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AMR webinar II. rész  /  2021. március 12. péntek

Tudja, hogy új szabályok lesznek az antibiotikumok felírására és használatára vonatkozóan? Tudja, hogy 
mely antibiotikumokat használhatja és melyeket nem a haszonállat tartásban? Szeretne naprakész 
szolgáltatást nyújtani az Ön által ellátott állattartó telepen? Akkor Önnek itt a helye! 
Webinárunk előadói, a téma szakavatott képviselői, segítenek eligazodni az antibiotikumokat 
érintő szakmai és jogszabályok világában. Tartson velünk!

Kérjük, részvételi szándékát jelezze.

ALPHAFEED
A TAKARMÁNYOZÁS SZAKÉRTŐJE

SEGÍTÜNK 
AZ ANTIMIKROBIÁLIS 

REZISZTENCIA CSELEKVÉSI 
TERV ÉRTELMEZÉSÉBEN! 

WEBINÁR 2021. FEBRUÁR 19.   
& MÁRCIUS 12.

REGISZTRÁLOK

11.00 – 11.05 Megnyitó
11.05 – 11.40 …, Norbrook: Antimicrobial resistance – approach of 

a producer
11.40 – 12.15 Dr. Gyetvai Béla PhD, cégvezető, Phylaxia Labor: Az 

antimikrobiális rezisztencia mérése a gyakorlatban
12.15 – 12.30 Szünet
12.30 – 14.00 Dr. Jerzsele Ákos PhD Habil., tanszékvezető egyetemi 

docens, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, 
Állatorvostudományi Egyetem: Antimikrobiális 
rezisztencia jelentősége és gyakorlati kihatásai 
állatfajonként

14.00 – 14.30 Dr. Végh Ákos, divízióigazgató, Állatjólléti és 
Biotechnológiai Divízió, AlphaVet Kft.: 
Telepi adatgyűjtés az antibiotikum felhasználásról

14.30 – 14.45 Zárszó

10.00 – 10.05 Megnyitó
10.05 – 10.30 Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos:

Az antimikrobiális rezisztencia jelentősége a magyar 
állattartásban

10.30 – 11.15 Ulrich Klein, DVM, M. Sc. Agr, Global Product Manager 
Therapeutics, Huvepharma: EU policy and regulations on the 
use of antibiotics and antimicrobial resistance

11.15 – 12.00 Dr. Kollár-Nagy Eszter, Agrárminisztérium, Élelmiszerlánc-
felügyeleti Főosztály: Az antibiotikumok helyes használatára 
és az antimikrobiális rezisztenciára vonatkozó új magyar 
szabályozás

12.00 – 12.15 Szünet
12.15 – 13.15 Dr. Jerzsele Ákos PhD Habil., tanszékvezető egyetemi docens, 

Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Állatorvostudományi 
Egyetem: Mit jelent az antimikrobiális rezisztencia problémája 
a mindennapi állattartási gyakorlatban?

13.15 – 13.45 Dr. Leitold József, haszonállat üzletfejlesztési igazgató, 
AlphaVet Kft.: Szolgáltatások a Phylaxia Laborban az 
antimikrobiális rezisztencia kapcsán

13.45 – 14.00 Zárszó

AMR webinar I. rész  /  2021. február 19. péntek
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Tőgyinfúzió Tőgyinfúzió Tőgyinfúzió 

AnTipArAziTikum

VAkcinA VAkcinA VAkcinA

AnTipArAziTikum VAkcinA

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

MAMIFORT 
intramammális 
szuszpenzió A.U.V. 
Tőgygyulladásának 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: ampicillin (Na só 
formájában), kloxacillin (Na só 
formájában)

NOROSEAL
intramammális 
szuszpenzió A.U.V. 
Tőgygyulladásának 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: Nehéz, bázisos bizmut-
nitrát 2,6 g/fecskendő

ANIMEC SUPER
oldatos injekció A.U.V. 
Métely ellen 
is! Fonálférgek 
(gasztrointesztinális 
és tüdőférgek), 
szemférgek, 
bagócsok, rühatkák, 
szívó- és rágótetvek 
okozta fertőzések 
kezelésére
Hatóanyag: ivermektin, klorszulon

ERYSIN 
emulziós injekció 
A.U.V.
Sertésorbánc ellen!
ALAP 
IMMUNIZÁLÁS 
EGYETLEN 
ADAGGAL
Hatóanyag: inaktivált Erysipelothrix 
rhusiopathiae (háromféle 
2-es szerotípusú, egyféle 1-es 
szerotípusú törzs) 2: l

BIOSUIS APP
emulziós injekció 
A.U.V.
Immunitás 
a toxinokkal 
szemben is! 
Hízósertések aktív 
immunizálására
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

ROKOVAC NEO
emulziós injekció 
A.U.V.
Vemhes kocák és 
süldők rotavírusok 
és E.coli okozta 
bélfertőzések elleni 
immunizálására
Hatóanyag: Rotavirus suis inact. 
OSU 6 , Escherichia coli inact. 
O101:K99 (F5), Escherichia coli inact. 
O147:K88 (F4), Escherichia coli inact. 
O149:K88 (F4), Escherichia coli inact. 
K85:987P (F6), Escherichia coli inact. 
O101:K99:F41 (F5, F41)

ALPHALBEN
belsőleges 
szuszpenzió A.U.V. 
Szarvasmarhák és 
juhok gasztrointesz-
tinális orsóférgek, 
tüdőférgek, galand-
férgek és kifejlett 
mételyek által 
okozott fertőzéseinek 
kezelésére
Hatóanyag: albendazol

PARVOERYSIN
injekció A.U.V.
Parvovírus és 
sertésorbánc 
fertőzés 
megelőzésére
Hatóanyag: Inaktivált sertés 
parvovírus és inaktivált 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
(sertésorbánc) baktérium.

Készítmények méhgyulladás kezelésére

CTC 1000 
MÉHTABLETTA
Szarvasmarhák részére A.U.V.
KlórtetraciKlinre érzéKeny 
Trueperella pyogenes okozTa 
méhgyulladás gyógyKezelésére

URAKSHA 
MÉHTABLETTA
Szarvasmarhák részére
a visszamaradt méhlepény 
eltávolítására, a méh KiürüléséneK 
elősegítésére, a méh egészséges 
állapoTának helyreállíTására

éevi: 0 nap

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/gar80-uraksha-mehtabletta-80x
https://www.alphaportal.hu/termekek/vmd9-ctc-1000-mg-mehtabletta-100x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/gama20-gamaret-togyinfuzio-20x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/szb2598-mamifort-togyinfuzio-48x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/nor251-noroseal-togyinfuzio-1x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/chas1-animec-super-250-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=parvoerysin&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=erysin%20single%20shot&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biosuis%20app&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/roko-rokovac-neo-vakcina-25-adag-50-ml
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AnTibioTikum AnTibioTikum AnTibioTikum

AnTibioTikum

féreghAjTó féreghAjTó féreghAjTó

féreghAjTó féreghAjTó

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

ALPHADOXAN 
gyógypremix A.U.V. 
Sertések doxiciklinre 
érzékeny légzőszervi 
fertőzéseinek és 
Streptococcus suis 
okozta fertőzések 
kezelésére
Hatóanyag: doxiciklin

KLORINVET 
gyógypremix A.U.V.
Klórtetraciklinre 
érzékeny mikro-
organizmusok 
kezelésére sertések 
és pulykák részére
Hatóanyag:klórtetraciklin-
hidroklorid

PHARMASIN 
100%
granulátum A.U.V. 
Mycoplasma fajok 
által okoztott 
tüdőgyulladás 
kezelésére eborjú, 
sertés, házityúk és 
pulykák számára
Hatóanyag: tilozin

IVERVETO 
PREMIX 
gyógypremixA.U.V.
Sertések 
gasztrointesztinális 
fonálférgessége, 
tüdő- és 
veseférgessége, 
tetvessége 
és rühössége 
kezelésére
Hatóanyag: ivermektin

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

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

ALPHAFLUBEN
gyógypremix A.U.V. 
Fonalférgek 
okozta fertőzések 
kezelésére (Sertés: 
Metastrongylus apri, Ascaris 
suum, Hyostrongylus 
rubidus, Trichuris suis, 
Strongyloides ransomi. 
Házityúkok: Ascaridia 
galli, Heterakis gallinarum, 
Capillaria spp.)

Hatóanyag: flubendazol

IVERVETO
injekció A.U.V.
Szarvasmarha, juh 
és sertés gyomor-
és bélférgek, 
tüdőférgek, 
külső élősködők, 
sertésben 
veseférgesség 
kezelésére is.
Hatóanyag: ivermektin

APRAVET 
552 NE/MG POR
Sertések, borjak, házityúkok 
és házinyulak részére

AMOXY ACTIVE 
697 MG/G POR
Sertés és házityúk részére

PHYLAMOX 
100% POR
Sertés és házityúk részére

apramicinre érzéKeny 
enterális e.coli és 
salmonella 
ferTőzések 
Kezelésére

amoxicillinre érzékeny 
mikroorganizmusok 
által oKozott 
légzőszervi, 
gyomor-
bélrendszeri 
és húgyúti 
fertőzéseK 
Kezelésére

amoxicillinre érzéKeny 
gram-pozitív és 
gramnegatív 
baKtériumoK 
által oKozott 
fertőző 
betegségeineK 
Kezelésére

Válasszon jól bevált antibiotikum kínálatunkból! 

   

Batch

EXP

ALPHADOXAN
KOMBINÁLT CÍMKE ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 
AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 
FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., 1194 Budapest, Hofherr A. u. 42. 

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 
ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., 2943 Bábolna, Köves János út 13.

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
Alphadoxan 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.
Doxiciklin

HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1 g tartalmaz:
Hatóanyag:
Doxiciklin 100 mg (ami megfelel 115,4 mg doxiciklin-hiklátnak)

Segédanyagok: 
Maltodextrin, mikrokristályos cellulóz, folyékony paraffin

Halványsárga vagy sárga, jellegzetes szagú, mechanikai szennyeződésektől 
mentes, csomómentes por.

GYÓGYSZERFORMA
Gyógypremix

KISZERELÉS
10 kg

JAVALLAT(OK)
Sertések doxiciklinre érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica okozta légzőszervi fertőzéseinek és 
Streptococcus suis okozta fertőzéseinek gyógykezelésére.

ELLENJAVALLATOK 
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni 
túlérzékenység esetén.
Nem alkalmazható máj- vagy veseelégtelenség esetén.
Nem alkalmazható ismert tetraciklin-rezisztencia esetén.

MELLÉKHATÁSOK
Allergiás reakciók és fényérzékenység fordulhatnak elő.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:
-  nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik a mellékhatás)
-  gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
-  nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél 

jelentkezik)
-  ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
-  nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az 

izolált eseteket is).

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati 
utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a 
kezelő állatorvost! 

CÉLÁLLAT FAJOK
Sertés.

ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Adagolás:
10 mg doxiciklin/testtömeg kg/nap, 5 egymást követő napon át.
A takarmányfelvétel függ az állatok klinikai állapotától, ezért a bekeverési arányt az 
aktuális takarmányfogyasztás alapján kell kiszámolni.

Alkalmazási mód:

A fenti dózis biztosításához a takarmányhoz adandó gyógypremix pontos 
mennyiségét a következő képlet alapján kell kiszámolni:

A megfelelő adag biztosítása érdekében, az aluldozírozás elkerülésére, az állat 
testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni. Az előírttól eltérő dózisban 
és hosszabb ideig nem alkalmazható.
A készítmény pelletizált takarmányba is bekeverhető, ha annak gőzzel végzett 
előkezelése legfeljebb 75°C hőmérsékleten történik.

A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Ne alkalmazza a készítményt, amennyiben romlás bármiféle látható jelei 
mutatkoznak.
A megfelelő adag biztosítása érdekében, az aluldozírozás elkerülésére, az állat 
testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)
Sertés: hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
25°C alatt tárolandó.
Hűtőben nem tárolható. Nem fagyasztható.
Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén az „EXP” után feltüntetett 
lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára 
vonatkozik.

 KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések
A készítmény csak olyan állomány kezelésére alkalmazható, amelynél a javallatban 
szereplő valamely betegséget diagnosztizálták. A készítményt antibiotikum-
érzékenységi vizsgálat alapján, az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó 
hivatalos és helyi irányelvek figyelembevételével kell alkalmazni. A készítmény 
jellemzőinek összefoglalójában leírtaktól eltérő alkalmazása növeli a doxiciklinre 
rezisztens baktériumok előfordulási arányát. A hosszantartó és ismételt kezelés 
helyett az állománymenedzsmenten kell változtatni, elsősorban a higiéniai feltételek 
javításával, a megfelelő szellőztetéssel és a stresszmentes környezet biztosításával.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
Tetraciklinek iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati 
készítménnyel való érintkezést. A készítmény pora enyhén irritálhatja a szemet, a 
bőrt és a légutakat. Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való közvetlen érintkezést. 
Kerülni kell a készítmény porának belélegzését. Gyermekeknél mindenképpen 
meg kell előzni, hogy hozzáférhessenek az állatgyógyászati készítményhez. A 
készítménnyel gondosan kell bánni. A gyógypremix bekeverésekor és adagolásakor 
el kell kerülni a készítménnyel való közvetlen érintkezést (belégzés, lenyelés, 
szembe vagy bőrre kerülés). A gyógyszeres takarmány bekeverésekor egyéni 
védőfelszerelés, védőkesztyű, védőruha, és megfelelő porszűrő álarc használata 
kötelező. Alkalmazás után kezet kell mosni. Csak jól szellőztetett helyiségben 
szabad a készítményt alkalmazni. Gyermekek elől a készítményt gondosan el 
kell zárni. Ha a készítmény a bőrre vagy a szembe kerül, bő vízzel le kell mosni. 
Véletlen belégzéskor szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Amennyiben a 
készítmény alkalmazása után allergiás tünetek, például bőrkiütés, verejtékezés, 
légzési nehézség jelentkeznek, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a 
használati utasítást.

Vemhesség és laktáció: 
A készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Kizárólag 
a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően 
alkalmazható. 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:
Nem keverhető a készítmény olyan takarmányba, amely nagy mennyiségben 
többértékű kationokat (kalciumot, vasat) tartalmaz, mivel ezekkel a doxiciklin 
komplexeket alkothat. Nem adható a doxiciklin baktericid antibiotikumokkal, mint pl. 
penicillinekkel, cefalosporinokkal és polimixinekkel együtt.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):
Nem ismert.

Inkompatibilitások:
Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos 
keverni más állatgyógyászati készítménnyel. 

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN 
SZÜKSÉGESEK)
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg 
a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az 
intézkedések a környezetet védik. Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a 
szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba!

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2020. május 19.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Kiszerelés: Háromrétegű, polietilén belső réteggel ellátott papírzsák.
Kiszerelési egység: 10 kg gyógypremix.
A vonatkozó hivatalos útmutatókat figyelembe kell venni a gyógypremixeknek a kész 
takarmányba való keverésénél.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a 
forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.  Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

LEJÁRATI IDŐ
A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 6 hónap.
Bekeverés után a takarmánylisztben vagy a pelletált takarmányban felhasználható: 
3 hónap.

A forgalomba hozatali engedély száma: 
4171/1/20 NÉBIH ÁTI (10 kg)

10 kg 

16
1-

L-
H

U
-V

01

100 MG/G GYÓGYPREMIX 
SERTÉSEKNEK A.U.V.

mg doxiciklin/ 
testtömeg kg/

nap
X

kezelendő 
sertések átlagos 
testtömege (kg)

X kezelt álla-
tok száma = x mg doxiciklin/  

      takarmány kg
átlagos napi takarmányfelvétel (kg)

5 999566 395468

https://www.alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/dop12-amoxy-active-697-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/ph1-phylamox-100-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0011-alphadoxan-100-mgg-gyogypremix-serteseknek-a-u-v-10-kg-hu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=klorinvet&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/wsg1-1-pharmasin-wsg-por-1-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/aflu-alphafluben-50-mgg-gyogypremix-12-kg-a-u-v
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=iverveto%20injekci%C3%B3&skat=372
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/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=pigfen%20szuszpenzi%C3%B3&skat=372
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Ajánlatunk baromfiak részére

Hatóanyag: Szulfadimetoxin

Házityúk és házinyúl coccidiózisának, házityúk Pasteurella multocida okozta 
baromfikolera- és Haemophilus paragallinarum okozta haemophylus 
náthájának gyógykezelésére

Belsőleges oldat A.U.V. házityúk és házinyúl részére 

TRISULMIX

Hatóanyag: amprólium-hidroklorid

Tojótyúkok kokcidiózisának kezelésére elérhető gyógyszerhatóanyag 
TOJÁSRA 0 NAPOS VÁRAKOZÁSI IDŐVEL

Belsőleges oldat A.U.V. házityúk és pulyka részére 

AMPROL 12%

Hatóanyag: amoxicillin

Amoxicillinre érzékeny kórokozók okozta fertőzések gyógykezelésére 
házityúkban, kacsában és pulykában. gyógyszerhatóanyag TOJÁSRA 0 
NAPOS VÁRAKOZÁSI IDŐVEL

Por A.U.V. házityúk, kacsa és pulyka részére 

CITRAMOX

Hatóanyag: enrofloxacin 

Enrofloxacinra érzékeny alábbi baktériumok okozta fertőzések kezelésére.
(házityúk: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium 
paragallinarum, Pasteurella multocida, pulyka: Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida)

Por A.U.V. házityúk és pulyka részére 

KARIFLOX

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/5518-trisulmix-liquid-1-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/9156-amprol-12-sol-5-liter
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/cit1-citramox-1000-mgg-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/kariflox-kariflox-10-oral-sol-1-liter
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2020 november 24-én a Phylaxia 
laboratórium az eddigi jó minő-
ségű munkánk eredményeképpen 
a NÉBIHTŐL jogosultságot szerzett 
az EU-n belüli állatszállítások vizs-
gálatára is.

Az alábbi betegségek szállítás előtti vizsgálatát 
végezheti hatósági állatorvosi bizonyítványt 
megalapozó vizsgálatként:

•     szarvasmarha és juhok szállításának előkészí-
tése Brucella és Leucosis

•    emlős állatok Brucella vizsgálata

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMKÉNT VÁLLALJUK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATAIT

Ingyenes mintaszállítás az ország egész területéről!
Vizsgálati eredmény néhány napon belül!

Természetesen egyéb korábbi vizsgálatainkat
(szerológia, mikrobiológia, parazitológia, stb) is változatlanul végezzük,

akár 148-as rendelet terhére is.

Akkreditált vizsgálati eredmények. 
Telefon: +36 30 990 7140 | E-mail: labor@phylaxialabor.hu

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A.

www.phylaxialabor.hu

EXPORT ÁLLATSZÁLLÍTÁST ELŐKÉSZÍTŐ 
HATÓSÁGI VIZSGÁLATOKAT IS VÉGEZHET 
A PHYLAXIA LABORATÓRIUM!

https://www.phylaxialabor.hu/
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Biobos IBR marker live
Egyetlen adag, kényelmes használat!

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

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

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

Biobos IBR marker inact 
Nem terjed tovább az állományban!

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

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

Kiszerelés: 5 és 50 adag.

Biobos Respi 3

Biobos Respi 2 Trichoben vakcina

Biobos Respi 4

Ne adjon esélyt a bakteriális tüdőgyulladásnak!

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

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

Kiszerelés: 5 adag.

Előzze meg a borjúkori  tüdőgyulladásokat!

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

Attenuált törzsek, 10 napos kortól intranazálisan, egyetlen 
alkalommal

Kiszerelés: 10 ml, 5 adag.

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

A BVD fertőzésnek kitett állományok vakcinája

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

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

Kiszerelés: 5 és 25 adag.

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

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
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Minden állatfajra ajánlott

Válassza az 

EGYETLEN

ez hatékonyabb! 6070  Izsák, Kossuth u.60. 
Tel/Fax: 76/374-406
Email: bacs-vet@t-online.hu

CARBO
Activet

®

por

AKTIVÁLT SZENET,
ÁCS-VET

carbovetA5_2020.indd   1 2020. 07. 22.   21:59:53

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=gastroferm&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/carb100-carbo-activet-por-100-g
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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/termekek/biop4-vitapol-pulvis-25kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/vitny25-vitapol-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

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

Esszenciális 

aminosavak, 

vitaminok

Komplex 

B-vitamin 

KOLINNAL

nagy töménységű A, D, 
és E-vitamin

A májműködés                                                                                                                                            segítésére

Antioxidáns 
szelén és 

E-vitamin 

Kombinált 

 multivitamin 

 készítmény

Összetett 

mikroelem 

kiegészítés

P H YLAXI A
folyékony vitaminok

https://www.alphaportal.hu/termekek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/uppig10-uppetite-pig-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/531-phylamic-1-l
https://www.alphaportal.hu/termekek/0061bph-jolovit-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/bp002-tetrakolin-solutio-1000-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/norohep1-norovit-hepar-1l
https://www.alphaportal.hu/termekek/bp003-tetraszelen-400-e-1000-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/bp008-tetravit-ad3e-forte-sol-1-l
https://www.alphaportal.hu/termekek/bp010-vitamix-b-sol-1000ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/noroam2-norovit-amino-forte-1l
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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

5+1 

AKCIÓ!

I l lóolajos termékcsalád
galamboknak, 

papagájoknak is

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&skat=372
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A SERTÉS ÁLLOMÁNYOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

148-as vizsgálatok: „négyes mentesség” szerológiai vizsgálatok 
(Brucellosis, Aujeszky betegség, PRRS, Leptospirozis)

Parazitológiai vizsgálatok

Elváltozott szervekből kórokozók kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK 
AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKÁTÓL AZ 
ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIÁIG

A KIS- ÉS NAGYKÉRŐDZŐ ÁLLOMÁNYOK VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT AJÁNLJUK:

 148-as vizsgálatok: Juh, kecske brucellózis, bluetongue ellenanyag 
vizsgálata. Szarvasmarha: ELISA szerológiai vizsgálatok (Brucellosis, 
Leucosis, IBR, PTBC, Kéknyelv)

Szarvasmarha BVD ELISA vizsgálat

Elváltozott szervekből kórokozók kitenyésztése rezisztencia vizsgálatai

Parazitológiai vizsgálatok

Mastitis diagnosztikaka

+36-30-990-7140

MINTAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN HÍVJON TELEFONON:

Mintaszállítást az egész ország területéről 
biztosítani tudjuk!

Vizsgálatok akkreditált laboratóriumban!
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 VÉRBŐL:
•  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

SAV- ÉS ALKOHOLÁLLÓ BAKTÉRIUMOK 
KIMUTATÁSA 
•  Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Neelsen festés

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

https://www.phylaxialabor.hu/
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A szubklinikai hipokalcémia előfordulási 
gyakorisága
A tejelő tehenek klinikai hipokalcémiája (ellési bé-
nulás) gazdasági szempontból is fontos betegség, 
mivel jelentősen növeli a tehénnek az érzékenységét 
a masztitisszel, a magzatburok-visszamaradással, az 
oltógyomor helyzetváltozással és a ketózissal szem-
ben, ami csökkentheti a tehén hasznos élettartamát 
(Curtis et al., 1983, 1985) ). A szubklinikai hipocalcé-
miában lévő teheneknek ugyan nincs klinikai tünete, 
ám ezen tehenek is hajlamosabbak lehetnek más 
betegségekre. A szubklinikai hipocalcémia gyako-
risága azonban a tranzíciós tehénben kevéssé ismert 
hazánkban! 

Annak ellenére, hogy a klinikai kalciumhiány esetében a 
betegség súlyosabb lefolyású, a szubklinikai hipokalcé-
miás (SCHC) esetek is fontosak, mivel 

(1) sokkal gyakoribbak, 
(2) nem könnyen diagnosztizálhatók, 
(3) csökkenthetik a hosszú hasznos élettartamot és 
(4) csökkenthetik a tehén termelékenységét (Goff, 2008; 
Murray et al., 2008).

Egy USA-beli felmérés során kimutatták, hogy 1462 tehén 
esetében a szubklinikai hipocalcémia előfordulása 47% 
volt állományszinten és a gyakoriság szignifikánsan nőtt 
a laktációk számának emelkedésével: 25%, 41%, 49%, 51%, 
54%, ≤2,00 mmol/liter határértéket alkalmazva (Reinhardt 
és mtsai szerint, 2011). Egy másik USA-beli kísérlet mérései 
szerint a krónikus szubklinikai hipokalcémia minden laktá-
cióban jelen volt (az ellést követő 1-3 napon minden nap 
≤2,15 mmol/liter Ca-érték), de nagyobb gyakorisággal jelent 
meg a többször ellett tehenek esetében :az 1. laktációban 
20%, a 2. laktációban 32% és a 3. laktációban 46% (Caixeta 
és mtsai, 2015). 

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az ellés 
utáni vér kalciumszint sokkal több tehénnél van a normál 
érték alatt (tünetek megjelenése nélkül), mint azt korábban 
gondoltuk. A szubklinikai hipocalcémia nagy előfordulási 
arányát a tranzíciós tehén potenciális egészségi kocká-
zatának kell tehát tekinteni.

A szubklinikai 
hipokalcémia jelentősége a 
tejelő tehenészetekben 1.
Dr. Orosz Szilvia
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft; Nemzeti 
Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

A szubklinikai hipokalcémia és az 
ellés után előforduló betegségek 
közötti kapcsolat 
Egy USA-beli kísérlet során (Martinez és mt-
sai, 2014), a nem frissen ellett (tehát egész-
séges, jó bendőműködésű, a hormonális 
változásokkal nem terhelt, az ellésben nem 
kifáradt) tehénben mesterségesen előidé-
zett szubklinikai hipokalcémia csökkentette 
a szárazanyag-felvételt, a bendő összehúzó-
dásait, a vérplazma inzulinkoncentrációját, és 
emelte a glükózkoncentrációt valamint a nem 
észteresztett zsírsav-koncentrációt (NEFA) a 
normokalcémiás tehenekhez képest. 

Rodriguez és mtsai (2017) mérési eredményei 
azt mutatják, hogy a szubklinikai hipocalcémi-
ás tehenekben az oltógyomor helyzetválto-
zás 3,7-szer, a ketózis 5,5-szer, a magzatburok 
visszamaradás 3,4-szer és a méhgyulladás 
4,3-szer nagyobb valószínűséggel fordult elő, 
mint normál vérkalcium szint esetén. Ezenkívül 
a magzatburok visszamaradás és a metritis 
kialakulásának kockázata tovább nőtt a több-
ször ellett tehenek esetében, mivel ebben az 
életkorban a szérum Ca-koncentrációja kisebb 
az elsőborjas tehenekhez viszonyítva. 

Rodriguez és mtsai (2017) megállapítása szerint 
a szubklinikai hipokalcémia előfordulását alkal-
mazhatjuk az ellés utáni betegségek előrejel-
zésére. Ezért a kísérleti adatokat felhasználva 
betegségenként különböző szérum Ca-határér-
tékeket állapítottak meg. Az egyes betegségek 
előrejelzésére javasolt határértékek az alábbiak:

•  ketózis: ≤1,93 mmol/liter, 
•  magzatburok visszamaradás: ≤2,05 mmol/liter, 
•  méhgyulladás:  ≤2,05 mmol/liter és 
•  oltógyomor helyzetváltozás: ≤2,1 mmol/liter.

A betegségek előfordulása szorosan össze-
függ a selejtezési aránnyal, ami hatással van 
a profitabilitásra. Venjakob és mtsai szerint 
(2018) azoknál a teheneknél, amelyek szérum 
kalciumkoncentrációja <2,0 mmol/l volt (a 
tehenek 44,3% -a), a selejtezés veszélye 1,69-
szer nagyobb volt az első 60 laktációs nap-
ban a normokalcémiás tehenekhez képest!
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Összetétel: ionizált kalcium, magnézium, növényi összetevők, melasz
Kiszerelés: 300 gr-os tubus

Összetétel: Na-szilikát, búzakeményítő, nátrium
Kiszerelés: 15 kg, 25 kg

Gél állagú, szájon adható ionizált 
kalcium készítmény 

Szintetikus Zeolit

Lactade gel

X-zelit

Az ellés után jelentkező 
hypokalcémia és bénulásos tünetek 
megelőzésére és kezelésére

Tökéletes kalciumegyensúly az ellés idején
A jó laktáció biztosításának érdekében

10+10 

AKCIÓ!

Összetétel: citrusfélék, jukka és görögszéna
Kiszerelés:  1 liter

Belsőleges oldat
Citronin XO
A mikrobiom egyensúlyának megőrzésére, 
annak kóros elváltozásának javítására

Összetétel: aromás növényi olajok
Kiszerelés: 1 liter

Belsőleges oldat

Kiegészítő takarmány újszülött malacok részére

NOR-MITE Liquid

Piglet Protector

Természetes hatékonyság a 
tyúktetvek és légyinvázió ellen

Az emésztés stabilizálására, az 
emésztési zavarok kockázatának 
megelőzésére

BIO- 
gazdaságokban 
is használható

BIO- 
gazdaságokban 
is használható

5+1 

AKCIÓ!

9+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/xzelit1-x-zelit-15-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/norfeed2-citronin-xo-5-l
https://www.alphaportal.hu/termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
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Agrártechnológiai Divízió 
ANITECH  |  1144 Budapest, Remény utca 42/A  |  Központi vevőszolgálat: +36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555   
vevoszolgalat@anitech.hu  |  Rendelésfelvétel: hétköznap 8:00-16:00 óráig

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

MŰSZAKI ADATOK
Mérési tartomány -24,9...+69,9°C
Mérési pontosság ±1°C
Felbontás 0,1°C
Méretek 16 x 50 x 82 mm
Érzékelő NTC termisztor, átmérő: 8 mm, hossza: 30 mm
Elem 1 db CR 2032 (3,0 V-os lítium gombelem)
Elemek élettartama 3.000 óra
Kábel hossza, anyaga mérőérzékelő vezetékének hossza 1 m
Tömeg 50 g

HACCP konform digitális kalibrált 
maghőmérő TL1
Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással 
szállítjuk. Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

Max-Min digitális hőmérő
Beépített- és kivezetett érzékelővel (zöld). Elemes készülék, külön kell 
megrendelni a kalibrálást nettó 11.000 Ft-ért, ha szükséges.

A készülék az EN 13485 előírásainak megfelel, HACCP konform, gyári 
számmal rendelkezik.
Tartozék a beszúró érzékelőre húzható védőhüvely, amely a biztonságos 
tárolást, használatot, a fertőtlenítés utáni higiénia fenntartását 
biztosítja.
A védőtok megrendelhető 2 200 Ft+Áfa áron.

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

11 500 Ft+Áfa

7 500 Ft+Áfa

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

HACCP konform digitális kalibrált 
maghőmérő TL2 
Élelmiszeripari felhasználásra. Angol termék, gyári kalibrálással 
szállítjuk. Raktáron rendelkezésre áll, azonnal megrendelhető.

A készülék az EN 13485 előírásainak megfelel, HACCP konform, gyári 
számmal rendelkezik. A tartozék beszúró érzékelőre húzható védőhüvely 
biztosítja a biztonságos tárolást, használatot, valamint a fertőtlenítés 
utáni higiénia fenntartását.
A védőtok megrendelhető 2 200 Ft+Áfa áron

13 500 Ft+Áfa
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ANITECH
www.anitech.hu www.hygitech.hu

A  N Ö V É N Y TÁ P L Á L Á S  S Z A K É R T Ő J E
ALPHAPLANT

www.alphaplant.hu

MŰSZAKI ADATOK
Működési hőmérséklet (műszer) -9,9 …+49,9 °C
Mérési tartomány -9,9 …+49,9 °C
Mérési pontosság +/-1°C
Felbontás 0,1°C
Méretek 26 x 45 x 73 mm
Védelmi osztály IP 65 (vízhatlan, lemosható)
Elem 1 db 3V-os CR2032
Elemek élettartama 10.000 óra
Műszerház anyaga ABS műanyag
Jótállás 1 év
Tárolási hőmérséklet 0 ... +40 °C
Tömeg 40 g

MŰSZAKI ADATOK
méréshatár: 150 kg
felbontás: 50 g
Ismétlőképesség: 50 g
Linearitás: 100 g

7 500 Ft+Áfa

Digitális hűtőhőmérő 
(0 ...+5°C zóna figyelmeztető 
ikonnal)
-  A hűtőhőmérő vízálló, nagyméretű és jól leolvasható digitális kijelzővel 

rendelkezik.
-  A készülék egy egyedi élelmiszer-biztonsági zóna ikonnal (hópehely) 

rendelkezik a kijelző jobb felső sarkában, amely jelzi, ha a hőmérő 0 és 
+5°C közötti hőmérsékleti tartományon kívül mér.

-  A 0 és +5°C közötti hőmérsékleti tartományban a hópehely ikon 
folyamatosan kijelzésre kerül.

-  A 0°C alatti vagy +5°C feletti hőmérsékleti tartományokban a 
hópehely ikon villog.

-  A műszer hőmérőjének energiatakarékos funkciója kikapcsolja a 
készüléket, ha az eszköz sötétben van, ezáltal maximalizálva az elem 
élettartamát.

-  A hőmérőt egyetlen CR2032 laposelem táplálja, melynek várható 
élettartama kb. 10 000 óra.

-  A készüléket egy robusztus méretű ABS házban helyezték el, mely 
szabadon "állhat" vagy a hűtőszekrényben lévő polcra akasztható.

Kikkoman 
Luminometer 
SMART Higiéniai 
vizsgáló műszer
A legújabb japán felületi és személyi 
higiéniai műszer, amely az egyedülálló A3 
mintavevővel nemcsak ATP-t, de ADP-t és 
AMP-t is mér. Rendkívül egyszerű használat, 
az eredmények bárhonnan hozzáférhetők a 
kezelő számára. Steril felületek ellenőrzésére, 
valamint tisztítási hatásfok tesztelésére 
alkalmas felületeken és tenyéren/ujjakon.

Már meglevő, vagy újonnan 
vásárolt nem kalibrált hőmérő 
kalibrálása 
A kalibrálás akkreditált laboratóriumban történik 3 hőmérsékleten, 
amelyről kalibrálási bizonyítványt állít ki a laboratórium. A 3 pont 
megválasztásakor a napi gyakorlatban általában mért hőmérsékleti 
értékek alsó, felső és átlagos értékét javasolt választani, vagy 
ha ez nem ismert, akkor a hőmérő mérési tartományának alsó, 
felső és középértét. Gyakorlati okokból ilyenkor a 0 és 100 Celsius 
is jó választás lehet alsó és felső határértékre, mert ezek a 
hőmérsékletek a helyszínen is jól reprodukálhatók.

Kern EOS 150K50XL 
állatorvosi mérleg
Tartozék csúszásgátló gumiszőnyeg: 19.850 Ft+Áfa
Német minőség!

ORA 5PB – refraktométer a Kern-től 
Kutya, macska vizelet és szérum protein vizsgálathoz. Univerzális 
karbantartás-mentes analóg manuális refraktométer.
Fő felhasználási terület: állatorvosi célra.

-  Könnyű, 4 nyomógombos kezelés
-  Állatmérési program: még akkor is stabil 

átlagérték képezhető egy gombnyomással, ha a 
páciens folyamatosan mozog.

-  Falra szerelhető kijelző egység
-  Elemes használat 6 db AA elemmel, üzemidő 

kb. 60 óra, opcionlális hálózati adapterrel is 
rendelhető

-  50 x 500 x 60 mm-es rozsdamentes acél mérő-
felület, cserélhető csúszásgátló gumiszőnyeggel
-  Készülék súlya: 18,8 kg
-  2 év gyártói garancia

Mérési tartomány: 
macska vizelet (spec. gravity):  1,000 sgU – 1,060 sgU, oszátköz: 0,001 sgU
kutya vizelet (spec. gravity): 1,000 sgU – 1,060 sgU, oszátköz: 0,001 sgU 
szérum protein 2 g/dl – 14 g/dl osztásköz: 0,1 d/dl

11 000 Ft+Áfa 500 000 Ft+Áfa

144 000 Ft+Áfa 30 000 Ft+Áfa
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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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TEKINTSE MEG KATALÓGUSUNKAT ITT: 
www.hygitech.hu/kiadvanyaink

https://www.hygitech.hu/
https://www.hygitech.hu/kiadvanyok
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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
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Shotapen injekció A.U.V. :
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 1 ml szuszpenzió tartalmaz: Hatóanyagok: Benzilpenicillin-benzatin: 100 mg, 
Benzilpenicillin-prokain: 100 mg, Dihidrosztreptomicin-szulfát: 200 mg JAVALLAT(OK): Penicillinre és dihidrosztreptomicinre érzékeny kórokozók okozta 
megbetegedések (légzőszervi és húgy-nemiszervi fertőzések, szeptikémia, mastitis) gyógykezelésére. CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha, sertés ADAGOLÁS, 
ALKALMAZÁSI MÓD: Intramuscularisan vagy subcutan alkalmazható. Használat előtt felrázandó.
A készítmény általános adagja: 0,3-0,5 ml/10 ttkg. Szükség szerint a kezelés 3 nap múlva megismételhető ÉEVI: Szarvasmarha ehető szövetek: 49 nap Sertés ehető 
szövetek: 35 nap Tehéntej: 5 nap. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti csomagolásban, hűtőszekrényben 
(2-8ºC) tárolandó. Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Első vonalbeli kezelés, reflex-szerűen

Szarvasmarha:•légzőszervi betegségek • ellés körüli fertőzések 

• tőgygyulladás •lábvég betegség •posztoperatív védelem  

• leptospirózis •aktinomikózis •köldökgyulladás
Sertés:•légzőszervi betegségek • PPDS (ellés utáni tejhiányos 
szindróma) •leptospirózis •streptococcus fertőzések  

•izületgyulladás •orbánc •kenőcsös bőrgyulladás  

•Glässer betegség

➤ Széles spektrumú antibiotikum 
➤ Baktericid hatás 
➤ 1 injekció 3 napos hatástartammal
➤ Alacsony kezelési költség

Főbb javallatok:

(70) 338-71-78 ∙ (70) 338-71-79 ∙ (70) 338-71-77
www.virbac.hu

10 millió sertést  
és több millió  

szarvasmarhát
 kezelnek  

Shotapen-nel

Közép-Európában évente

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

