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Az Alpha-Vet Hírek 
weben is elérhető. 
Olvasd be a QR kódot!
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https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372


   BIOCAN R
 Hatóanyag/összetétel:

- Inaktivált veszettségvírus
Veszettség elleni alap immunizálásra.

10 adagos kedvező ár/érték arány.

Amikor egy megbízható 

MONOVALENS 
V E S Z E T T S É G 

V A K C I N Á R A 
           van szükség!

  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.

Biocan®
N O V E L

ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ VÉDELEM
társállat rendelők számára, ha valami újdonságot keres.

A  J Ö V Ő  V A K C I N Á I !

                             MOST AKÁR 20% RABATT A MONOVALENS VESZETTSÉG VAKCINÁRA!

100+10
300+60

200+30
RABATT AKCIÓK!
RABATT AKCIÓK!
RABATT AKCIÓK!

https://listamester.hu/store/4645/megrendelok/VH_2021_junius_megrendelolap_biocanR.pdf
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan&skat=372
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WEBINÁR+
Június 8-án és 9-én este gyere el, ha szuper terméket 
szeretnél vásárolni nagyon jó áron, vagy ha rendelődet 
szeretnéd még jobban felfuttatni.

2 0 2 1 /0 6 / 0 8 / 1 9 : 0 0
2 0 2 1 /0 6 / 0 9 / 1 9 : 0 0

•  Beszélgetni fogunk azon szolgáltatásainkról, amivel a 
praxisodat még tovább tudod építeni és fejleszteni.

•  Szívférgesség-menedzsment témában egy kiválóan bevált és 
hatékony fegyvert adunk a kezedbe.

•  Diagnosztika témakörben laborgépeket, és a legújabb 
Samsung ultrahang készüléket mutatjuk be.

•  A táplálék-kiegészítőkről sem feledkeztünk meg, ebben 
a kategóriában most az idegrendszert célozzuk meg a 
BiogenicVET Neurovet termékünkkel.

•  Fontosnak tartjuk, hogy a jövő vakcináit, ezek minőségét  
és megbízhatóságát is érintsük.

•  Antibiotikum témakörben esetbeszámolót hallhatsz  
majd az Alphaderm és Marbogen termékekről.

•  Kiemelt programunk lesz a szakképzett  
asszisztensi képzés, amit az AlphaVet és a  
Boehringer közös finanszírozásban  
valósítanánk meg, mert hiszünk abban, hogy  
ez sokat lendíthet egy praxis hatékonyságán.

•  Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a  
VINOP pályázat milyen fantasztikus lehetőséget  
tartogat azok számára, akik a praxisuk  
fejlesztésén gondolkoznak.

•  Beszélgetni fogunk azon szolgáltatásainkról, amivel a 
praxisodat még tovább tudod építeni és fejleszteni.

•  Szívférgesség-menedzsment témában egy kiválóan bevált és 
hatékony fegyvert adunk a kezedbe.

•  Diagnosztika témakörben laborgépeket, és a legújabb 
Samsung ultrahang készüléket mutatjuk be.

•  A táplálék-kiegészítőkről sem feledkeztünk meg, ebben 
a kategóriában most az idegrendszert célozzuk meg a 
BiogenicVET Neurovet termékünkkel.

•  Fontosnak tartjuk, hogy a jövő vakcináit, ezek minőségét  
és megbízhatóságát is érintsük.

•  Antibiotikum témakörben esetbeszámolót hallhatsz  
majd az Alphaderm és Marbogen termékekről.

•  Kiemelt programunk lesz a szakképzett  
asszisztensi képzés, amit az AlphaVet és a  
Boehringer közös finanszírozásban  
valósítanánk meg, mert hiszünk abban, hogy  
ez sokat lendíthet egy praxis hatékonyságán.

•  Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a  
VINOP pályázat milyen fantasztikus lehetőséget  
tartogat azok számára, akik a praxisuk  
fejlesztésén gondolkoznak.

Nem árulunk zsákba macskát, a két este főszereplői 
termékeink és a bennük rejlő üzleti lehetőségek.

CSAK AKKOR GYERE EL ÉS HALLGASS MEG MINKET, HA NEM 
AKARSZ KIHAGYNI 20-30-40% EGYSZERI KEDVEZMÉNYT!https://urlap.alphavet.hu/vet-live-webinar

 ANITECH
Gyógyszertár, állatorvosi eszközök
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Pollák Éva  +36-30/471-6431
Lovas felszerelések, Equistro készítmények
Orgoványi Attila  +36-30/267-5624

 Doki For Vets - szoftver

support@dokiforvets.hu +36-22 534 597

  VETTECH  
- állatorvosi műszer és fogyóanyag

Román Ádám +36-30/651-3074
aomuszer@alpha-vet.hu
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

Kérdéseivel  forduljon hozzá nk bizalommal:

Állategészségügy / Veterinary

Mozsár Andor
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési 
és kereskedelmi 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

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

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

 Területi képviselők
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 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 Varga Tamás +36(30) 400-2104 varga.tamas@alpha-vet.hu
Észak-Dunántúl Tálas Tamás +36(30) 528-8032  talas.tamas@alpha-vet.hu

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

  Fordulj bizalommal 
területi képviselőinkhez:

•  Állatgyógyászati készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok

•  Intézmény és humán higiéniai 
termékek, fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai 
műszerek, állatorvosi eszközök, 
fogyóanyag, tesztek

•  Állatorvosi szoftver
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BOLHÁK ÉS KULLANCSOK 
NÉLKÜL SZABADON! 

3x
PIPETTA

4x
PIPETTA

1x
PIPETTA

KULLANCS
ELLEN

BOLHA 
ELLEN

8
VÉDELEM

HÉT

Bolhák és kullancsok okozta 
fertőzések gyógykezelésére. 

A készítmény azonnali rovarölő hatást gyakorol, 
és fenntartja a folyamatos rovarölő képességet a kifejlett 

bolhák okozta új fertőzésekkel szemben, legfeljebb 8 héten keresztül

FIPRONIL 
TARTALMÚ SPON-ON 

RÁCSEPEGTETŐ OLDATOK

MINDEN PESTIGON TERMÉKRE!
20+4 

AKCIÓ!

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

A Noromectin 
paszta lovakban 

előforduló egyes külső 
élősködők lárva 

formáinak, és belső 
élősködők kifejlett 
és lárva formáinak 

elpusztítására szolgál.

Hatóanyag: 
ivermektin 18,7 mg/g

HATÉKONY 
VÉDELEM 

AZ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN

A Vetoquinol® 
nemzetközi szakértelme, 
eltökéltsége és szakmai 
infrastruktúrája révén 
született az EQUISTRO® 
termékcsalád. 
Az elsődleges 
szempont a lovak 
jólléte és különleges 
takarmányozási 
igényeinek kielégítése, 
amivel a bennük rejlő 
genetikai potenciál 
legjobban felszínre 
hozható.

Az akció négy egyforma termék együttes vásárlása esetén vehető igénybe 
a vevő részére beállított egyedi engedményes árkategóriában.  

Vásárolj az alábbi termékekből 4 db-ot és 
MÉG EGYET AJÁNDÉKBA ADUNK!
Az ajánlat a következő termékekre érvényes: 
KERABOL, TRIFORCE, CARTIFLEX, ELECTROLYT 7, ELYTAAN, MEGA BASE, MEGA BASE RACE

MADE IN FRANCE

Teljes választék megtalálható • Újságcikkek, tanácsok az állatorvostól 
Webáruház

www.equistro.hu 

A MEGBÍZHATÓ TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ RENDSZER

PATASZARU - SZŐR - BŐR EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉSE, REGENERÁCIÓJA

EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS ÉS ANYAGCSERE TÁMOGATÁSA

LÉGZŐSZERVEKRE HATÓ KIEGÉSZÍTŐK - KEHESSÉG ÉS MEGFÁZÁS KEZELÉSE

ÍZÜLETI GYULLADÁSOK, BESZŰRŐDÉSEK KÜLSŐ KEZELÉSE

MOZGÁSSZERVEK - EGÉSZSÉGES ÍZÜLETI FUNKCIÓK TÁMOGATÁSA

TERMÉKENYSÉG - LIBIDÓ - FOGAMZÁS - EGÉSZSÉGES VEMHESSÉG ELŐSEGÍTÉSE

TELJESÍTMÉNY FOKOZÁS - KONDÍCIÓ FENNTARTÁSA

VÁZIZOMZAT IZOMTÖMEGÉNEK NÖVELÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=equistro&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszeles-spektrumu-kulso-es-belso-parazita-ellenes-szerek/nor-108-noromectin-paszta-7-49-gr
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A MOXICLEAR OLDAT SZÉLES SPEKTRUMÚ, 
KOMBINÁLT PARAZITAELLENES 
KÉSZÍTMÉNY1

A Moxiclear hatóanyaga a moxidektin és az imi-
dakloprid. Ez a kombináció számos ektoparazita 
és fonálféreg faj ellen megbízható kezelési lehető-
séget nyújt kutyák, macskák és vadászgörények 
számára: bolhásság, rühösség, szőrtetvesség, 
szívférgesség, bőrférgesség, a gyomor-bél-
csatorna fonálféreg fertőzések.

A MOXICLEAR JÓVÁHAGYOTT JAVALLATAI 
KUTYÁKBAN SZÉLESEBBEK, MINT A 
HASONLÓ TERMÉKEKÉ.2

A Moxiclear nemcsak az L3 és L4 stádiumú szívfé-
reg lárvákat pusztítja el, hanem a cirkuláló Dirofi-
laria immitis alakokat – a mikrofiláriákat is! 
Ennek a hatásának köszönhetően nemcsak a szív-
férgesség (érett férgek kialakulásának) megelőzé-
sére használható, hanem az adult alakokkal már 
megfertőződött kutyákban a fertőzés terjedését is 
csökkenti, mert alacsonyabb lesz a szúnyogok által 
továbbvihető lárvák száma az érpályában.

A MOXICLEAR KUTYÁKBAN A 
BŐRFÉRGESSÉG GYÓGYKEZELÉSÉRE IS 
HASZNÁLHATÓ, NEMCSAK MEGELŐZÉSRE.3

A Moxiclear a kifejlett Dirofilaria repens alakokat 
is elpusztítja, nemcsak az L3 stádiumú lárvá-
kat, és a cirkuláló Dirofilaria repens mikrofiláriák 
számát is csökkenti. Ez fontos előnye bőrférges-
séggel szemben való védekezésben, amely zoo-
nózisként a tulajdonosra is veszélyt jelent.

A MOXICLEAR HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN ÉRHETŐ EL.4

Külön termék kapható kistestű macskák és va-
dászgörények, nagytestű macskák, valamint kis-, 
közepes-, nagy-, illetve óriástestű kutyák számára.

A MOXICLEAR HASZNÁLATA KÉNYELMES, 
EGY HÓNAPOS VÉDELMET BIZTOSÍT.5

A Moxicleart az állat bőrére kell csepegtetni a 
tarkótájékon, illetve a lapockák közötti bőrterüle-
ten, hogy az állat ne tudja lenyalogatni.

A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.6
A készítmény 7 hetes kor és 1 kg testtömeg fe-
lett biztonsággal alkalmazható. A terápiás adag 
ötszörösét adva is csak átmeneti mellékhatások 
jelentkeztek a kísérleti állatokon. Ivermektinre ér-
zékeny skót juhászkutyák is jól tolerálták, ennek 
ellenére a colli, bobtail és ezek keverékeinek ke-
zelésekor fokozott óvatosság javasolt, a termék 
lenyalogatását mindenképpen meg kell előzni.
A moxidectin és az imidakloprid nem rendelkezik 
magzatkárosító hatással, a Moxicleart azonban 
nem tesztelték vemhes állatokon. Csak az állator-
vos által elvégzett előny/kockázat elemzés elvég-
zése után alkalmazható.

Hatóanyag: imidakloprid, moxidektin; Gyógyszerforma: rácsepegtető oldat; Célállat fajok: kutya, macska, vadászgörény; Javallatok: 
Macska: Bolhásság, fülrühösség, fejrühösség, szívférgesség megelőzése. angiostrongylosis, gyomor-bélcsatorna fonálférgesség 
kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Vadászgörény: bolhásság megelőzése és kezelése valamint szívférgesség megelőzése. 
Kutya: Bolhásság, szőrtetvesség, fülrühösség, szívférgesség megelőzése, bőrférgesség megelőzése és kezelése, angiostrongylosis, 
gyomor-bélcsatorna fonálférgesség kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Adagolás: az állat testtömegének megfelelő hatáserős-
ségű pipetta teljes tartalmát az állat tarkótájékán és hátán a lapockák közötti bőrfelületre kell csepegtetni a szőr széthajtása után.
Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre. Kiszerelés: 3 pipetta.

• Moxiclear 40 mg+10 mg rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak <4 kg 3x
• Moxiclear 100 mg+25 mg rácsepegtető oldat közepes testű kutyáknak 4-10 kg 3x
• Moxiclear 250 mg+62,5 mg rácsöpögtető oldat nagytestű kutyáknak (10-25 kg) 3x
• Moxiclear 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat óriás testű kutyáknak 25-40 kg 3x
• Moxiclear 40 mg+4 mg rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és vadászgörényeknek <4 kg 3x
• Moxiclear 80 mg+8 mg rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak 4-8 kg 3x

10+1 

AKCIÓ!

RABATT AKCIÓ!
RABATT AKCIÓ!
RABATT AKCIÓ!

S Z Í V F É R G E S S É G  K E Z E L É S É R E
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https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear&skat=372
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További információért kérjük, olvassa el a készítmény használati utasítását, vagy forduljon állatorvosához!
Ceva-Phylaxia Zrt. – www.ceva.hu – www.vectrapet.hu | 1107 Budapest, Szállás u. 5. | Tel.: (+36-1) 262-9505

Innovatív rácsepegtető oldat bolhák, kullancsok, szúnyogok és társaik ellen

NE ALKALMAZZA 
A VECTRA® 3D-T 
MACSKÁN!

1 Repellens hatás
a klasszikus parazitaölő hatás mellett

3 Egyedülálló pipetta,
amely biztonságosan és könnyen alkalmazható, 
mind a kutyája, mind pedig az Ön számára

2 Szúnyog, lepkeszúnyog és 
szuronyos istállólégy
ellen is hatékony, a bolha és kullancs elleni hatás mellett

Bolhák, kullancsok, szúnyogok és legyek...

VAGY?

A VECTRA® 3D a klasszikus parazitaölő hatás mellett repellens hatással is bír. Már az előtt is hat az 
igazi szúnyogokra, lepkeszúnyogokra, bolhákra, kullancsokra és szuronyos istállólegyekre mielőtt 
azok csípni tudnának. Fontos tudni, hogy ezek a paraziták súlyos, akár halálos fertőzéseket képesek 
közvetíteni. És sokkal egyszerűbb, mint egy szúnyogháló!

AJÁNLÁSÁVAL
A moxidectin 
hatóanyagú 

csomaggal 
kombinálva 

MOST 
JOBBAN 
MEGÉRI!

K I E G É S Z Í T Ő  A JÁ N L AT U N K

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vectra%203d&skat=372
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Bármikor elérhető, akkor rendelsz, amikor akarsz | 
Helyettesítő termék ajánlattal pénzt takarítasz meg | Eddigi 
rendeléseid bizonylatonként elérhetők és tetszőlegesen 
újra rendelhetők, valamint kedvenc listákat alakíthatsz 
ki, amivel időt tudsz megtakarítani | Egy helyen minden 
hasznos információt megtalálsz a termékeinkről (készlet, 
leírás, termékfotó, dokumentáció) | A leadott rendelést 
azonnal feldolgozzák, így rövidül a kiszolgálási idő 
| Akár egész nap rakhatsz terméket az Alphaportál 
kosaradba, és elég nap végén lezárni | Naprakészen 
elérhető számlainformáció

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

GYORS  |  EGYSZERŰ  |  ÁT L ÁTHATÓ  |  MODERN

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

ÓR
ÁS0-24 rendelkezésre 

állás!

RENDELJEN KÖZVETLENÜL A DOKIN KERESZTÜL! 

A TE SZEMÉLYRE SZABOTT 
EGYEDI ÁRAIDDAL.

DokiforvetsCONNECT
™

www.dokiforvets.hu

Ne feledje! Az ön személyére beállított egyedi 
árakhoz képest eltérést (magasabb árakat) láthat, 
amennyiben nem a saját AlphaVetes ügyfélkódját 
írja be.
Kérjük, a megrendelés előtt ezt mindig ellenőrizze! 
Ha kérdése van, kérjük keresse support-os 
kollégánkat a 06 22 534 597-es telefonszámon!

ONLINE MEGRENDELÉSI MODUL. 
A RENDELÉS SOSEM VOLT MÉG 
ILYEN GYORS ÉS EGYSZERŰ!

CSAK A DOKIN KERESZTÜL VALÓ 
VÁSÁRLÁS ESETÉN ÉRVÉNYES,

EGYEDI AKCIÓK!

AZ IDŐPONTFOGLALÓ MODUL 
TESZT ÜZEMMÓDBAN IS ELÉRHETŐ!
BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON 
A DOKI SUPPORT TEAMHEZ!

06 22 534 597

https://www.dokiforvets.hu/
https://www.alphaportal.hu/
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VÉRSZEGÉNYSÉGRE (ANÉMIA)

SZÍVELÉGTELENSÉGRE

EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKRA

HÚGYÚTI FERTŐZÉSRE

MÁJPROBLÉMÁKRA

IMMUNERŐSÍTÉSRE

ÍZÜLETI PROBLÉMÁKRA

SZORONGÁSI PROBLÉMÁKRA

IDEGRENDSZERI PROBLÉMÁKRA

BŐR ÉS SZŐRBETEGSÉGEKRE

VESEELÉGTELENSÉGRE

A BiogenicVET Skin & Fur kapszula az egészséges sző-
rzet termeléséhez szükséges számos építőelemet és 
vitamint tartalmazza, ideális kombinációban:
•  A Ω – 3 zsírsavaknak a szervezet valamennyi sejtje hasznát 

veszi, ide értve a bőr sejtjeit is a viszketéssel járó bőrbeteg-
ségek kezelésekor.

•  A C-vitamin különösen hasznos az állatok számára bármiféle 
krónikus betegség, fertőzés, allergia vagy dermatitisz esetén.

•  A quercetin egy bioflavonoid, növényi eredetű tápanyag. Hasz-
nos lehet kutyák és macskák szezonális allergiájában, recidiváló 
fülfertőzéseiben, élesztőgombák okozta bőrfertőzéseiben.

•  A likopén egy karotinoid. Segít a bőr pH egyensúlyban tartá-
sában, kontrollálja a faggyútermelést. 

•  A B5-vitamin egy növekedési faktor, nélkülözhetetlen kü-
lönböző metabolikus funkciókhoz.

•  A piridoxinnak kiemelkedően fontos szerepe van a szervezet 
olyan fehérje struktúráinak felépítésében, mint a szőr, körmök.

•  A niacin nélkülözhetetlen a normál szöveti integritáshoz, a 
sejt energiaellátásához, különösen a bőr, az emésztő traktus 
és az idegrendszer vonatkozásában.

•  A biotin szükséges a zsírsav szintézishez, az egészséges bőr, 
szőr és körmök megőrzéséhez.

•  A koenzim Q10 kontrollálja a sejten belüli oxigén szállítást.
•  Az A-vitaminná alakuló béta-karotin javíthatja a látást, a 

bőr és szőrzet egészségének fenntartását.
•  A melatonin alkalmazásával javítható a szőrzet állapota: 

befolyásolja a vedlési ciklust, a ciklikus horpasztájéki szőr-
hullást, és a foltokban jelentkező kopaszodást.

•  A B12-vitamin segíti a fehérje metabolizmust, ami áttétele-
sen hozzájárul az egészséges bőrsejtek szaporodásához, és a 
károsodott bőr gyógyulásához.

•  A folsav nagyon hasznosnak bizonyult a bőr számára, és ja-
vítja a vérellátást.

BiogenicVET SKIN & FUR
60 KAPSZULA

A szép bőr és szőrzet 
kedvenceink  egészségének tükre

Új takarmánykiegészítő kutyáknak és macskáknak
kizárólag állatorvosi rendelők számára

www.biogenicvet.hu

Csak állatorvosi praxisoknak!

®
 

20+10 

AKCIÓ
minden BiogenicVET 

termékre!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet&skat=372
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ALTATÓ, NYUGTATÓ, PREMEDIKÁCIÓ 
ÉS EUTHANAZIA KÉSZÍTMÉNYEINK

NARKAMON 100mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: ketamin |  Kiszerelés: 50 ml
RÖVID IDEIG TARTÓ ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA 
KIVÁLTÁSÁRA, DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS 
BEAVATKOZÁSOK SORÁN ló, kutya és macska 
számára

ISOFLUTEK 1000mg/g
INHALÁCIÓS ALKALMAZÁSRA
Hatóanyag: izoflurán |  Kiszerelés: 250 ml
INHALÁCIÓS ANESZTÉZIA BEVEZETÉSÉRE ÉS 
FENNTARTÁSÁRA ló, kutya, macska, díszmadarak, 
hüllők, patkány, hörcsög, csincsilla, egér, mongol 
futóegér, tengerimalac és vadászgörény számára

KETABEL 100mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: ketamin |  Kiszerelés: 25 ml
LASSÚ INTRAVÉNÁS ÉS INTRAMUSZKULÁRIS 
ALKALMAZÁSRA kutya, macska, szarvasmarha, 
juh, kecske, ló, sertés, tengerimalac, hörcsög, nyúl és 
labóratóriumi állatok számára

DORBENE 1mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: medetomidin-hidroklorid  |  Kiszerelés: 10 ml
NYUGTATÁSRA, AZ ÁLLATOKKAL VALÓ BÁNÁS 
MEGKÖNNYÍTÉSÉSRE, ALTATÁST MEGELŐZŐ 
PREMEDIKÁCIÓRA kutya és macska számára

BELAZIN 20mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: xilazin (hidroklorid só formájában)  |  Kiszerelés: 25 ml
NYUGTATÁSRA. KOMBINÁCIÓBAN 
ÉRZÉSTELENÍTÉSRE ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA 
szarvasmarhák, lovak, kutyák és macskák számára

RELEASE 300mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: pentobarbitál-nátrium  |  Kiszerelés: 100 ml
EUTHANAZIÁJA CÉLJÁBÓL ló, póni, szarvasmarha, 
sertés, kutya, macska, nyérc, görény, mezei nyúl, 
házinyúl, tengerimalac, hörcsög, patkány, egér, 
házityúk, galamb, díszmadarak, kígyók, szárazföldi 
teknősök, gyíkok, békák részére

EUTHOXIN 500mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: pentobarbitál-nátrium  |  Kiszerelés: 100 ml
EUTHANAZIÁJA CÉLJÁBÓL kutya, macska, nyérc, 
görény, mezei nyúl, házinyúl, tengerimalac, hörcsög, 
patkány, egér, házityúk, galamb, díszmadarak, 
kisméretű kígyók, szárazföldi teknősök, gyíkok, 
békák, ló, szarvasmarha, sertés részére

[hián
ypó

tló]

[ter
mék

!]

Nettó 100 000 Ft értékű 

megrendelés esetén 

4 db BELAZIN 
20mg/ml 25 ml

AJÁNDÉK!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/isoflu250-isoflutek-250-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/biov14-narkamon-50-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/bela4-belazin-20-mgml-25-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/dorbene-dorbene-1-mgml-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/wdt1-release-100-ml-pentobarbitone-sodium-30
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/g2103-ketabel-100-mgml-oldatos-inj-10-ml
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KÉSZÍTMÉNYEINK SEBKEZELÉSRE

ANTIBIOTIKUMOK

5+1 

AKCIÓ! 5+1 

AKCIÓ!

10+1 

AKCIÓ!

10+1 

AKCIÓ!

5+1 

AKCIÓ!

5+1 

AKCIÓ!

ALPHA ADHESIVE
SPRAY, 150 ml
Adagolás: Csak külsőleg alkalmazandó!
MŰTÉTI FÓLIÁKNAK A KEZELT TESTFELÜLETHEZ 
VALÓ FIXÁLÁSÁRA OPERÁCIÓK ELŐTT

ALPHA ALUMINIUM
SPRAY, 200 ml
Adagolás: Az adagoló szelepet 1-2 másodpercig 
lenyomva, a sérült felületet 20-25 cm távolságból 
vékonyan be kell fújni.
AZ ÁLLATOK KÜLSŐ, FELÜLETI SÉRÜLÉSEINEK 
BEFEDÉSÉRE ALKALMAS, A SEBEKET A 
SZENNYEZŐDÉSTŐL ÓVJA, ELŐSEGÍTI A 
HÁMKÉPZŐDÉST

ALPHA BITTER
SPRAY, 100 ml
Adagolás: A megvédendő felületet 15 cm 
távolságból be kell permetezni
ALKALMAZÁSÁVAL ELKERÜLHETŐ, HOGY 
AZ ÁLLAT A SEBEKET HARAPDÁLJA VAGY 
NYALDOSSA. A KÉNYELMETLEN GALLÉR 
HASZNÁLATA ÍGY KIKÜSZÖBÖLHETŐ

ALPHADERM PLUS
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE A.U.V.
Hatóanyag: marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml
Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. Használat előtt 
felrázandó.
KUTYÁK AKUT BŐRGYULLADÁSÁNAK 
KEZELÉSÉRE, AMENNYIBEN A 
MARBOFLOXACINRA ÉRZÉKENY PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA VAGY STAPHYLOCOCCUS 
PSEUDOINTERMEDIUS ÉS A KETOKONAZOLRA 
ÉRZÉKENY MALASSEZIA PACHYDERMATIS ÁLTAL 
OKOZOTT KEVERT FERTŐZÉS BIZONYÍTOTT

MARBOGEN COMPLEX
OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK RÉSZÉRE
Hatóanyag: marbofloxacin, gentamicin, ketokonazol, 
prednizolon
Kiszerelés: 10 ml
Adagolás: öt cseppet (0,1 ml) kell naponta kétszer a 
hallójáratba csepegtetni, 14 napon keresztül.
KUTYÁK STAPHYLOCOCCUS PSEUDOINTERMEDIUS, 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ÉS KETOKONAZOLRA 
ÉRZÉKENY MALASSEZIA PACHYDERMATIS OKOZTA 
HEVENY KÜLSŐ HALLÓJÁRAT-GYULLADÁSÁNAK 
(OTITIS EXTERNA) KEZELÉSÉRE

ALPHA ZINKOXIDE
SPRAY, 200 ml
Adagolás: A tiszta és száraz bőrfelületet a szórófej 
1-2 másodpercig történő lenyomásával, 20–25 cm 
távolságból befújjuk
A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAS SEBEK ÉS 
GYULLADÁSOS BŐRFELÜLETEK BEVONÁSÁRA. 
SZÁRÍTÓ, NEM IZGATÓ, ENYHE ADSZTRINGENS 
HATÁSÚ. MEGAKADÁLYOZZA A KÖTSZEREK 
SEBBE RAGADÁSÁT, VALAMINT GIPSZKÖTÉSEK 
FELTÉTELEKOR VÉDI A BŐRFELÜLETET

CHARMIL PLUS
GÉL, 25 g, 50g
Adagolás: Naponta 1 alkalommal (vagy az állatorvos 
utasítása alapján) vigye fel a kellő mennyiségű gélt 
közvetlenül a gondosan megtisztított sebfelületre
SEBEKRE, VALAMINT EKCÉMÁS, GENNYEDZŐ 
BŐR KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE. VISZKETÉST, 
IRRITÁCIÓT CSÖKKENTŐ, HÁMOSÍTÓ HATÁSÚ

CHARMIL SPRAY
SPRAY, 100 ml
Adagolás: Naponta 1 vagy 2 alkalommal a spray-t a 
gondosan megtisztított felületre közvetlenül vigye fel
KÉTFÉLE GYÓGYNÖVÉNY OLAJÁT TARTALMAZÓ, 
SZÉLES ALKALMAZÁSI TERÜLETŰ, HATÉKONY 
BŐRGYÓGYÍTÓ SPRAY, AMELY MENTES SZINTETIKUS 
ANYAGOKTÓL ÉS ANTIBIOTIKUMOKTÓL

10+2 

AKCIÓ!

10+2 

AKCIÓ!

A BŐRGYULLADÁS 

KEZELÉSE 

ÉRINTÉS NÉLKÜL

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 

GYULLADÁS 

KEZELÉSÉRE

https://www.alphaportal.hu/termekek/fhaadh-alpha-adhesive-spray-150-ml
https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesekapolasapoloszerek/fhaalu-alpha-aluminium-spray-200-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/fhabit-alpha-bitter-spray-100-ml
https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesekapolasapoloszerek/fhazin-alpha-zinkoxide-spray-200-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=charmil%20plus&skat=372
https://www.alphaportal.hu/pet-felszerelesekapolasapoloszerek/szb19177-charmil-spray-100-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm%20plus&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekszemcseppek-es-fulcseppek/marb10-marbogen-complex-10-ml-atithu
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Calo-Pet paszta 120 g

Összetétel: Víz, olaj és 
zsír, gabonafélék, cukor, 
vitamin és ásványi anyag 
előkeverék (A-vitamin, 
D3-vitamin, E-vitamin, 
B-vitamin csoport, taurin, 
vas, magán, jód) 
A Calo-Pet gél lehetővé 
teszi a koncentrált ener-
gia bevitelét jóízű paszta 
formájában, amelyet 
életfontosságú vitami-
nok és ásványi anyagok 
egészítenek ki.

Domosedan injekció A.U.V.

Hatóanyag: Detomidin-
hidroklorid 10 mg / 20ml, 5ml
Lovak és szarvasmarhák 
nyugtatására és fájdalomcsil-
lapítására javallott klinikai 
vizsgálatok-
hoz és kezelé-
sekhez, olyan 
helyzetekben, 
amikor az 
állat keze-
lését a szer 
alkalmazása 
megkönnyíti.

Dexdomitor injekció A.U.V.

Hatóanyag: dexmedetomidin-
hidroklorid / 15ml, 10ml
Nem invazív, enyhén vagy 
mérsékelten fájdalmas vizsgá-
latok, beavatkozások elvégzé-
séhez kutyában és macskában, 
ha az állat fékezése, szedálása, 
illetve analgézia szükséges.

Aptus Apto-Flex szirup
200 ml / 500 ml
Az ízületi porc és inak táplálá-
sát, regenerálódását támogató 
kiegészítő takarmány kutyák 
és macskák részére.

Uro-Pet paszta 120 g

Hatóanyag: metionin
Vizeletetsavanyító 
kutyák és macskák 
számára. DL-metionin 
tartalmának köszönhető-
en segíti a struvit kövek 
kiújulásának csökkené-
sét. Hasznos a macskák 
húgyúti szindrómája (FUS) 
esetében és a struvit kő 
képzésére hajlamos kutyák 
esetében.

Domosedan gél A.U.V.

Hatóanyag: detomodin-
hidroklorid 7,6 mg/ml
Szájnyálkahártyán
alkalmazott gél lovak nyugta-
tására. A detomidin állatokban 
csökkenti az öntudat szintjét és 
megemeli a fájdalomküszöböt.

Bezo-Pet paszta 120 g

Összetétel: Víz, speciális 
növényi olajok és zsírok, 
gabona, cukor
A Bezo-Pet a szőrbezoárok 
eltávolítására és keletke-
zésük megakadályozására 
egyaránt használható.
Rendkívül jóízű, az álla-
tok szívesen megeszik, és 
ezért adható közvetlenül is. 
Előnyösen alkalmazható a 
legkülönfélébb idült bélgyul-
ladások adjuváns terápiájára.

Domitor injekció A.U.V.

Hatóanyag: Medetomidin-
hidroklorid 1mg/ml
Kutyák és macskák megféke-
zésére, klinikai vizsgálatokkal 
kapcsolatos nyugtatásra és 
fájdalom-
csillapítás-
ra, kisebb 
sebészeti 
beavatkozá-
sokhoz.

Aptus Apto-Flex CHEW
tabletta 50x / mini tabletta 40x
A porc és az inak egészségére 
ható tradicionális anyagok (glu-
kozamin-szulfát, kondroitin-szul-
fát, MSM) ideális kombinációja 
hatékony hialuronsavval és kolla-
génnel került kiegészítésre.

ÚJ!
AJÁNLÁSÁVAL

https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoizuletvedok/orion57-aptus-apto-flex-chew-mini-ragotabletta-40x
https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoizuletvedok/ori1-aptus-apto-flex-szirup-200-ml-fecskendo
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=dexdomitor%20mg%2Fml%20injekci%C3%B3&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/386-domitor-injekcio-10-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyeknyugtatoszerek/orion25-domosedan-gel-76-mgml-3-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=domosedan%20injekci%C3%B3&skat=372
https://www.alphaportal.hu/tarsallat-takarmanykiegeszitoemesztest-segito-vitaminok/mp0071-bezo-pet-paszta-120-g
https://www.alphaportal.hu/termekek/mp075-uro-pet-paszta-120-g
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/mp011-calo-pet-paszta-120-g
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FIPRONIL TARTALMÚ SPOT-ON 
RÁCSEPEGTETŐ OLDAT

Bolhák és kullancsok okozta fertőzések gyógykezelésére.
A készítmény azonnali rovarölő hatást gyakorol, és fenntartja 

a folyamatos rovarölő képességet a kifejlett bolhák okozta 
új fertőzésekkel szemben, legfeljebb 8 héten keresztül.

ÚJ!

MACSKA
52,5mg/0,7 ml
1 090 Ft

KUTYA S
75mg/1 ml

1 190 Ft

KUTYA M
150mg/2 ml
1 290 Ft

KUTYA L
300mg/4 ml
1 590 Ft

KUTYA XL
412,5mg/5,5 ml
1 790 Ft

SPOT-ON

ENDOPARAZITIKUMOK

EKTOPARAZITIKUMOK

UNIVERM TOTAL
TABLETTA 20X
Hatóanyag: (1 tabletta tartalmaz) 
Prazikvantel 50,0 mg Pirantel-pamoát 
144,0 mg Fenbendazol 200,0 mg
KUTYÁK FONÁL- ÉS 
GALANDFÉREG OKOZTA 
KEVERT FERTŐZÖTTSÉGÉNEK A 
GYÓGYKEZELÉSÉRE. 
A három hatóanyag kombinációjának 
eredményeként a széles spektrumú anthelmintikum a 
következő bélférgek ellen hatékony: - Toxocara canis, 
Toxascaris leonina okozta orsóférgesség - Ancylostoma 
caninum, Uncinaria stenocephala okozta kampósférgesség - 
Trichuris vulpis okozta ostorférgesség - Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Echinococcus spp. okozta galandférgesség

ANIPRANTEL
TABLETTA 1X +MATRICA
Hatóanyag: Fenbendazol 200 mg, Pirantel pamoát 
144 mg, Prazikvantel 50 mg
KUTYÁK A FELSOROLT GALANDFÉRGEK 
ÉS FONÁLFÉRGEK ÁLTAL OKOZOTT 
FERTŐZÖTTSÉGÉNEK KEZELÉSÉRE:
Galandférgek: Echinococcus granulosus, Dipylidium 
caninum, Taenia spp. Orsóférgek: Toxocara canis, Toxascaris 
leonina, Kampósférgek: Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala, Ostorféreg: Trichuris vulpis

ANIPRANTEL CAT
TABLETTA 10X
Hatóanyag: Pirantel-embonát 
230 mg, prazikvantel 20 mg
SZÉLES SPEKTRUMÚ 
ANTHELMINTIKUM MACSKÁK 
VALAMENNYI JELENTŐS BÉLFÉREG-
FERTŐZÖTTSÉGÉNEK KEZELÉSÉRE: 
Orsóférgesség, Kampósféreg-fertőzöttség, 
Galandférgesség

NOROVERM TRIO
TABLETTA 20X, 200X
Hatóanyag: (1 tabletta tartalmaz) Prazikvantel 
50,0 mg Pirantel-pamoát 144,0 mg Fenbendazol 
200,0 mg
KUTYÁK BÉLFÉREG FERTŐZÖTTSÉGÉNEK 
A GYÓGYKEZELÉSÉRE.
A három hatóanyag kombinációjának 
eredményeként a széles spektrumú anthelmintikum 
a következő bélférgek ellen hatékony: - Toxocara 
canis, Toxascaris leonina okozta orsóférgesség - Ancylostoma 
caninum, Uncinaria stenocephala okozta kampósférgesség - 
Trichuris vulpis okozta ostorférgesség - Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Echinococcus spp. okozta galandférgesség

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=safepet&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/9956-aniprantel-cat-10x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/9954-aniprantel-tabletta-1x-matrica
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/uni25-univerm-total-tabletta-20x
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=noroverm%20trio&skat=372
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www.happyandfit.eu

 happyandfit.alwayshappy
 happyandfit.dog

Az ajándék értéke:
2990 Ft/fekhely

Júniusban kiemelt online kampányt futtatunk a 
HAPPY&FIT Superior terméksorra, ezzel együtt 
az ajándék fekhelyes promócióra! Olyan hírpor-
tálokon jelentetjük meg a HAPPY&FIT Supe-
rior termékeit és a kapcsolódó ajándék fekhelyes 
kampányt, illetve PR cikkeinket, mint az index.
hu, femina.hu, azenkutyam.hu stb. A kampány 
1 hónapig fog tartani, de már rögtön június első 
napjaiban kiemelt bannerhelyeken jelenünk meg 
az index.hu hírportál oldalán. Ezek a weboldalak 
naponta több MILLIÓ látogatóval rendelkeznek!
Javasoljuk, hogy készüljön fel és tartson több Supe-
rior terméket az átlagosnál, hogy a Gazdik érdeklő-
désére azonnal reagálni tudjon!
Ha még nem tartja a terméksort, listázza be, higgye 
el, megéri! Hipoallergén, gabonamentes terméksor, 
egyedi összetevőkkel, versenyképes árakon!

Több, mint 400 szaküzlet tartja már 
HAPPY&FIT termékeinket, ne maradjon le Ön 

se! Önhöz irányítjuk a vevőket!

Vásároljon 2 db HAPPY&FIT Superior 10 kg-os tápot 
és ajándékba adunk 
2 db nagyméretű, 
mosható fekhelyet*!

A fekhe
ly mérete:

84x52x10
 cm

Ajándé
k!

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

JÚNIUSBAN 
AZ INDEX.HU-n 
is megjelenünk! 

Készüljön! 
Önhöz irányítjuk a vevőket!

Grain Free HypoallerGen

Friss bárányHús 
ÉDESBURGONYÁVAL ÉS GYÓGYNÖVÉNNYEL

13344 Ft
1 334 Ft/kg

Grain Free HypoallerGen 
kölyökkutyáknak
Friss bárányHús 

ÉDESBURGONYÁVAL ÉS VÖRÖSÁFONYÁVAL

16486 Ft
1 649 Ft/kg

Grain Free HypoallerGen

Friss marHa, strucc & vízibivaly

 SÜTŐTÖKKEL

157–00 Ft
1 570 Ft/kg

Grain Free HypoallerGen

Friss pisztránG 
HALOLAJJAL, GLÜKOZAMINNAL ÉS KONDROITINNAL

12559 Ft
1 260 Ft/kg

Grain Free HypoallerGen

kacsa

HALOLAJJAL ÉS ALMÁVAL

117–63 Ft
1 176 Ft/kg

EGYFEHÉRJÉS* KONZERVEK
hipoallergén • csirkementes • gluténmentes

A Happy&Fit Superior konzerveket felnőtt, érzékeny emésztésű, táplálékallergiára hajlamos, válogatós kutyáknak ajánljuk.

SUPERIOR GONDOSKODÁS.
*Kizárólag egyféle állati fehérjeforrást tartalmaz. A képek csak illusztrációk.

Friss marhahús mangóval és áfonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

Friss vaddisznóhús sárgarépával és burgonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

Friss bárányhús sárgarépával és burgonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

ELLENÁLLHATATLAN ÍZ ÉS 
SZUPERPRÉMIUM GONDOSKODÁS

– minden falatban

SZUPERPRÉMIUM
KONZERVEK 
Kedvencének!

www.happyandfit.eu

HOZZÁADOTT MESTERSÉGES ÍZFOKOZÓKTÓL, 
TARTÓSÍTÓSZEREKTŐL, GMO-TÓL MENTES

65 % HÚSTARTALOM!
ÍNYCSIKLANDOZÓ HÚSOKKAL

NÉMET MINŐSÉG

EXTRA ÖSSZETEVŐKKEL, MINT PÉLDÁUL 
ALOE VERA, SÜTŐTÖK, VÖRÖS ÁFONYAALOE 

VERA

A TÁPLÁLÉKALLERGIÁS VAGY ÉRZÉKENY 
EMÉSZTÉSŰ KUTYÁKNAK GABONAMENTES 
KONZERVEK

Welpen 
Lamm&Rind  

 mit  Re is  & Le inö l  
kölyökkutyáknak 

bárányhússal, marhahússal, 
rizzsel és lenmagolajjal

Búzamentes

Huhn&Hirsch
mit  Ap fe l 
& D is te lö l

felnőtt kutyáknak 
csirkehússal, szarvashússal, 

almával és sáfrányos 
szeklice olajjal

Gabonamentes

Ente&Schinken
mit  Kürb is 

& A loe Vera
felnőtt kutyáknak 

kacsahússal, sonkával, 
sütőtökkel és aloe verával

Gabonamentes

Rind&Pute
 mit  Cranberr ies 

& D is te lö l
felnőtt kutyáknak 

marhahússal, pulykahússal, 
vörösáfonyával, sáfrányos 

szeklice olajjal

Gabonamentes

Wild&Lamm
mit  Kar tof f e ln 

& D is te lö l
felnőtt kutyáknak 

vadhúsokkal, bárányhússal, 
burgonyával és sáfrányos 

szeklice olajjal

Gabonamentes

Senior 
Lamm&Rind

mit  Ha fer f locken 
& Le inö l

idős kutyáknak, bárányhússal, 
marhahússal, zabpehellyel 

és lenmagolajjal

Búzamentes

6 ízben
Verhetetlen ajá

nlat

      EBBEN A MINŐSÉGBEN!

KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY

400 g: 451 Ft 800 g: 791 Ft

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=Happy%26Fit%20superior%2010kg&skat=372
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EGYFEHÉRJÉS* KONZERVEK
hipoallergén • csirkementes • gluténmentes

A Happy&Fit Superior konzerveket felnőtt, érzékeny emésztésű, táplálékallergiára hajlamos, válogatós kutyáknak ajánljuk.

SUPERIOR GONDOSKODÁS.
*Kizárólag egyféle állati fehérjeforrást tartalmaz. A képek csak illusztrációk.

Friss marhahús mangóval és áfonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

Friss vaddisznóhús sárgarépával és burgonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

Friss bárányhús sárgarépával és burgonyával

400g  670 Ft 800g  1121 Ft

ELLENÁLLHATATLAN ÍZ ÉS 
SZUPERPRÉMIUM GONDOSKODÁS

– minden falatban

SZUPERPRÉMIUM
KONZERVEK 
Kedvencének!

www.happyandfit.eu

HOZZÁADOTT MESTERSÉGES ÍZFOKOZÓKTÓL, 
TARTÓSÍTÓSZEREKTŐL, GMO-TÓL MENTES

65 % HÚSTARTALOM!
ÍNYCSIKLANDOZÓ HÚSOKKAL

NÉMET MINŐSÉG

EXTRA ÖSSZETEVŐKKEL, MINT PÉLDÁUL 
ALOE VERA, SÜTŐTÖK, VÖRÖS ÁFONYAALOE 

VERA

A TÁPLÁLÉKALLERGIÁS VAGY ÉRZÉKENY 
EMÉSZTÉSŰ KUTYÁKNAK GABONAMENTES 
KONZERVEK

Welpen 
Lamm&Rind  

 mit  Re is  & Le inö l  
kölyökkutyáknak 

bárányhússal, marhahússal, 
rizzsel és lenmagolajjal

Búzamentes

Huhn&Hirsch
mit  Ap fe l 
& D is te lö l

felnőtt kutyáknak 
csirkehússal, szarvashússal, 

almával és sáfrányos 
szeklice olajjal

Gabonamentes

Ente&Schinken
mit  Kürb is 

& A loe Vera
felnőtt kutyáknak 

kacsahússal, sonkával, 
sütőtökkel és aloe verával

Gabonamentes

Rind&Pute
 mit  Cranberr ies 

& D is te lö l
felnőtt kutyáknak 

marhahússal, pulykahússal, 
vörösáfonyával, sáfrányos 

szeklice olajjal

Gabonamentes

Wild&Lamm
mit  Kar tof f e ln 

& D is te lö l
felnőtt kutyáknak 

vadhúsokkal, bárányhússal, 
burgonyával és sáfrányos 

szeklice olajjal

Gabonamentes

Senior 
Lamm&Rind

mit  Ha fer f locken 
& Le inö l

idős kutyáknak, bárányhússal, 
marhahússal, zabpehellyel 

és lenmagolajjal

Búzamentes

6 ízben
Verhetetlen ajá

nlat

      EBBEN A MINŐSÉGBEN!

KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY

400 g: 451 Ft 800 g: 791 Ft

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=Happy%26Fit%20superior%20konzerv&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=Happy%26Fit%20natural%20konzerv&skat=372
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Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Uranoteszt®

Mindig az állatorvossal

Kombinált tesztek
Leishmania | Ehrlichia| Dirofilaria Macska 

Panleukopenia | Giardia | Parvo immunállapot

Egy komponensű tesztek 
FeLV-FIV | Parvo-Corona | Szopornyica-Adenovirus | 

Ehrlichia-Anaplasma Quattro

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro | Dermatofitózis: 

Dermatofita
Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

Az 
érzékenység és 

specifikusság 
hasonló 

a laboratóriumi  
eljárásokhoz.

Szoba-
hőmérsékleten 

tárolható: 
nem foglal helyet 

a hűtőben.

Hosszú 
lejárati idők 

(18 és 24 hónap 
között).

Diagnosztikai 
megbízhatóság 
karnyújtásnyira 

a klinikai 
állatorvosoktól.

AJÁNLÁSÁVALMegbízható és gazdaságos termék

AZ ÁLLATORVOSI KLINIKAI IGÉNYEK 

TELJES TAR TOMÁNYA
Nettó 150 000 Ft értékű 

Uranoteszt® rendelése esetén 

egy 36 000 FT+ÁFA 

értékű DATAMARS 
CHIP 

LEOLVASÓT 
adunk 

AJÁNDÉKBA!

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

Az első endektocid, amely az
extra tisztításon átesett lotilanert 
(tiszta enantiomer) a megbízható 
milbemicin-oximmal kombinálja*

1. Elanco belső adatok. *Credelio Plus SPC EMA [Credelio Plus: A készítmény jellemzőinek összefoglalója. Európai Gyógyszerügynökség].
ⴕ Toxocara canis, Ancylostoma caninum. ‡A tulajdonosaik által kezelt 355 kedvencként tartott kutya bevonásával végzett vizsgálat.

Védelmet nyújt a kullancsok és a bolhák
ellen, PLUSZ az orsóférgek, a kampósférgek 
és az ostorférgek ellen, PLUSZ megelőzi
a tüdőférgesség és a szívférgesség
kialakulását*

Hatásos a bélférgek lárva-ⴕ és kifejlett
stádiumai ellen egyaránt*

Ezt a havonta adandó rágótablettát a 
kezelendő kutyák 100%-ának sikeresen 
beadták‡, 1

Felnőtt kutyák és kölyökkutyák számára,
már 8 hetes kortól kezdve és 1,4 kg-os 
testtömeg felett adható*

Írja fel az ÚJ Credelio™ Plus készítményt!

A Credelio, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. © 2021 Elanco. 
PM-HU-21-0131 

A terméket bemutató
fényképek szimbolikusak.

 HASZNÁLATI UTASÍTÁSCredelio Plus 56,25 mg/2,11 mg rágótabletta kutyáknak (1,4–2,8 kg)Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg rágótabletta kutyáknak (> 2,8–5,5 kg)Credelio Plus 225 mg/8,44 mg rágótabletta kutyáknak (> 5,5–11 kg)Credelio Plus 450 mg/16,88 mg rágótabletta 
kutyáknak (> 11–22 kg)Credelio Plus 900 mg/33,75 mg rágótabletta kutyáknak (> 22–45 kg) 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME A forgalomba 
hozatali engedély jogosultja: Elanco GmbHHeinz-Lohmann-Str. 4 27472 CuxhavenNémetország A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Elanco France S.A.S. 26 Rue de la Chapelle 68330 Huningue Franciaország 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg rágótabletta 
kutyáknak (1,4–2,8 kg)Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg rágótabletta kutyáknak (> 2,8–5,5 kg)Credelio Plus 225 mg/8,44 mg rágótabletta kutyáknak (> 5,5–11 kg)Credelio Plus 450 mg/16,88 mg rágótabletta kutyáknak (> 11–22 kg)Credelio Plus 900 mg/33,75 mg rágótabletta kutyáknak (> 22–45 kg) 3. 
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE Minden rágótabletta a következőket tartalmazza: Fehérbézs kerek, bikonvex rágótabletta barnás pöttyökkel. 4. JAVALLAT(OK) Vegyes kullancs, bolhafertőzöttségben, gyomorbélrendszeri fonálféreg, szívféreg és/vagy tüdőféregfertőzésben szenvedő vagy 

ilyen kockázatnak kitett kutyáknál történő alkalmazásra. Ennek az állatgyógyászati készítménynek a használata akkor javallott, ha a kullancsok/bolhák és a gyomorbélrendszeri fonálféreg elleni kezelés vagy a kullancsok/bolhák elleni kezelés és 
a szívférgesség/angiostrongylosis megelőzése egyidejűleg szükséges. Kullancsok és bolhák Kutyák esetében a kullancs (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus és I. hexagonus), valamint bolhafertőzések (Ctenocephalides 
felis és C. canis) kezelésére. Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós ölőhatással bír 1 hónapon keresztül bolhák és kullancsok esetében. Az állatgyógyászati készítmény a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (� ea allergy dermatitis  
FAD) elleni kezelési stratégia részeként használható. Gyomorbélrendszeri fonálférgek Gyomorbélrendszeri fonálféreg-fertőzések kezelésére a következő fajok esetében: kampósfejű féreg (L4, kifejletlen felnőtt (L5) és kifejlett Ancylostoma 
caninum), orsóférgek (L4, kifejletlen felnőtt (L5) és kifejlett Toxocara canis, illetve kifejlett Toxascaris leonina), valamint ostorféreg (kifejlett Trichuris vulpis). Szívféreg Szívférgesség (Diro� laria immitis) megelőzése. Tüdőféreg Havi rendszerességgel 
alkalmazva az angiostrongylosis megelőzésére a kifejletlen felnőtt (L5) és felnőtt Angiostrongylus vasorummal (tüdőféreg) való fertőzöttség szintjének a csökkentése által. 5. ELLENJAVALLATOK Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy 
bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 6. MELLÉKHATÁSOK Nem gyakori előfordulással számoltak be gyomorbélrendszeri tünetekről (hasmenés és hányás), anorexiáról, izomremegésről, letargiáról, viszketésről és 
viselkedésbeli változásokról. Ezek a tünetek általában kezelés nélkül megszűntek és rövid ideig álltak fenn.A forgalomba hozatalt követő, a készítmény biztonságosságára vonatkozó tapasztalatok alapján ritkán neurológiai tüneteket (görcsroham, 

izomremegés és ataxia) jegyeztek fel az egyhatóanyagos lotilaner hatóanyagra (Credelio) vonatkozóan, a jelen termék dózisával megegyező dózisban. Ezek a tünetek rendszerint kezelés nélkül megszűnnek.A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 kezelt állatból 
több mint 1nél jelentkezik mellékhatás), gyakori (100 kezelt állatból több mint 1nél, de kevesebb mint 10nél jelentkezik, nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1nél, de kevesebb mint 10nél jelentkezik), ritka (10000 kezelt állatból több mint 1nél, de kevesebb mint 10nél jelentkezik), nagyon ritka (10000 kezelt 
állatból kevesebb mint 1nél 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! 7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)Kutya. 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI 
MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT Belsőleges alkalmazásra. Az állatgyógyászati készítményt a következő táblázatnak megfelelően kell beadni a 20–41 mg lotilaner/ttkg és 0,75–1,53 mg milbemicinoxim/ttkg dózis biztosítása érdekében. 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT A Credelio Plus egy 
ízletes, rágható ízesített tabletta. A rágótablettá(ka)t etetés közben vagy etetés után  kell beadni.A > 45 kg testtömegű állatoknál a rendelkezésre álló hatáserősségek megfelelő kombinációját kell alkalmazni az ajánlott 20–41 mg lotilaner/kg és 0,75–1,53 mg milbemicinoxim/kg dózis elérése érdekében.A kezelési 
ütemtervnek a kutya egyéni kockázatértékelésén, a helyi epidemiológiai helyzeten és/vagy a kutya által meglátogatott vagy meglátogatni kívánt egyéb területek epidemiológiai helyzetén kell alapulnia. Ha az állatorvos megítélése szerint a kutya a készítmény ismételt alkalmazását igényli, minden ezt követő 
alkalmazásnál be kell tartani a két adagolás közti egyhónapos időtartamot. A készítményt olyan kutyáknál kell alkalmazni, amelyeknél vegyes ektoparazita (kullancsok vagy bolhák) és endoparazita (gyomorbélrendszeri fonálféreg és/vagy a szívférgesség/tüdőféreg megelőzése) fertőzés vagy annak kockázata áll fenn. 
Ellenkező esetben szűkebb spektrumú parazitaellenes készítményt kell használni. A szívféreg szempontjából nem endémiás területeken élő kutyák esetében: Az állatgyógyászati készítmény a szezonális kullancs és/vagy bolhakezelés 
részeként használható egyidejű gyomorbélrendszeri fonálféregfertőzéssel diagnosztizált vagy e kockázatnak kitett kutyáknál, vagy amelyeknél fennáll a tüdőféreg kialakulásának kockázata. Egyetlen kezelés is hatásos a 
gyomorbélrendszeri fonálféregfertőzés kezelésére. A szívféreg szempontjából endémiás területeken élő kutyák esetében: Az állatgyógyászati készítménnyel történő kezelés előtt fontolóra kell venni a  szakaszban „Különleges 
� gyelmeztetés(ek)” foglalt tanácsokat.A szívférgesség megelőzése, valamint a kullancsokkal és/vagy bolhákkal való fertőzöttség egyidejű kezelése érdekében az állatgyógyászati készítményt szabályos, havi időközönként kell adni az év 
azon időszakában, amikor szúnyogok, kullancsok és/vagy bolhák jelenléte tapasztalható. Az állatgyógyászati készítmény első dózisa a szúnyogoknak történő első lehetséges expozíció után, de legfeljebb egy hónappal az expozíció után 
adható be.Ha az állatgyógyászati készítményt egy másik szívférgességmegelőző készítmény pótlására használják, akkor a készítmény első dózisát a korábbi gyógyszer utolsó dózisának az alkalmazásától számított egy hónapon belül kell 
beadni. A szívféreg szempontjából endémiás régióba utazó kutyák gyógyszerezését az oda történő megérkezésüket követő egy hónapon belül kell elkezdeni.A szívférgességet megelőző kezelést havi rendszerességgel kell folytatni, hogy 
az utolsó dózist a kutya akkor kapja, amikor a régiót már egy hónapja elhagyta.Tüdőféreg:Endémiás területeken az állatgyógyászati készítmény havi alkalmazása csökkenti a kifejletlen (L5) és kifejlett Angiostrongylus vasorum fertőzés 
szintjét a szívben és a tüdőben. Javasolt, hogy a tüdőférgesség megelőzése a csigáknak és meztelen csigáknak való utolsó kitettség után legalább 1 hónapig folytatódjon.Forduljon állatorvoshoz annak megállapítása tekintetében, hogy 
mikor optimális elkezdeni a kezelést ezzel az állatgyógyászati készítménnyel. 10. ÉLELMEZÉSEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K) Nem értelmezhető. 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
Az eredeti csomagolásban tárolandó.Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a kartondobozon és a buborékcsomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni!A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) Különleges � gyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: A háztartásban élő összes kutyát megfelelő készítménnyel 
kell kezelni. A bolháknak és a kullancsoknak meg kell kapaszkodniuk a gazdaállaton és el kell kezdeniük a táplálkozást, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerülhessenek, ezért a kullancs/bolha által közvetített betegségek átvitelének a kockázata nem zárható ki. A paraziták rezisztenssé válhatnak bármely 
anthelmintikumcsoporttal szemben az adott csoportba tartozó anthelmintikum gyakori, ismételt használata következtében. Ezért ezt az állatgyógyászati készítményt az egyes esetek egyedi értékelése alapján, a célállat fajok aktuális érzékenységére vonatkozó helyi epidemiológiai információk � gyelembevételével 
kell alkalmazni, annak érdekében, hogy a rezisztencia jövőbeli kialakulásának lehetőségét korlátozzák.A gyomorbélrendszeri fonálféregfertőzések kezelésekor a kezelő állatorvosnak kell értékelnie az ismételt kezelés szükségességét és gyakoriságát, valamint azt, hogy egy vagy több hatóanyagot tartalmazó 
készítményre van-e szükség. A makrociklikus laktonok hatékonyságának fenntartása a Diro� laria immitis okozta fertőzések megelőzése szempontjából kritikus fontosságú, ezért a rezisztencia kialakulás kockázatának csökkentése érdekében ajánlatos a kutyákat ellenőrizni mind a keringő antigének, mind a vér 
mikro� láriák tekintetében, minden egyes szívféregszezon kezdetén, a havi megelőző kezelések megkezdése előtt. A készítmény nem hatásos a kifejlett D. immitis ellen és nem javallott a mikro� láriák eltávolítására. A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: A biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó 
összes adat legalább 8 hetes és legalább 1,4 kg testtömegű kutyakölyköktől származik. A 8 hetesnél � atalabb vagy 1,4 kg alatti testtömegű kutyák kezelését a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésre kell alapozni.A nem funkcionális P-glikoproteinnel rendelkező MDR1 mutációval (-/-) 
diagnosztizált kutyák csoportja esetén, ahová a skót juhászkutyák és rokon kutyafajták tartozhatnak, a javasolt adagot szigorúan be kell tartani.Az első alkalmazás előtt a szívférgesség szempontjából endémiás területeken élő vagy ilyen területen járt kutyákat tesztelni kell, hogy fennálle náluk a szívféregfertőzöttség. 
Az állatorvos dönt arról, hogy a fertőzött kutyát kelle adulticid készítménnyel kezelni a kifejlett szívférgek elpusztítása érdekében.A nagyszámú keringő mikro� láriával rendelkező kutyáknak nem ajánlott milbemicinoximot tartalmazó készítmények (mint ez a termék) adása az elpusztult vagy haldokló mikro� láriákból 
felszabaduló fehérjékkel kapcsolatos túlérzékenységi reakciók elkerülése érdekében. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Véletlen lenyelés esetén a készítmény gyomorbélrendszeri zavarokat okozhat. A gyermekek hozzáférését megakadályozandó, a tablettákat a felhasználásig 
buborékcsomagolásban, a buborékcsomagolásokat pedig a külső kartondobozban kell tartani úgy, hogy a gyermekek ne érhessék el.Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A tabletták alkalmazása után kezet kell mosni. Vemhesség 
és laktáció: Az állatgyógyászati készítmény biztonságossága nem igazolt vemhesség és laktáció idején, illetve tenyészkutyákon. A hatóanyagokkal végzett laboratóriumi vizsgálatok patkányok esetében nem mutattak ki teratogén hatásokat, illetve nem fejtettek ki semmilyen mellékhatást a hímek és nőstények 
szaporodási képességére. Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: A lotilanerről és a milbemicinoximról kimutatták, hogy a Pglikoprotein (Pgp) egy szubsztrátját képezik, ezért kölcsönhatásba léphetnek 
más Pgp szubsztrátokkal (pl. digoxin, doxorubicin) vagy más makrociklikus laktonokkal. Ezért az egyéb Pgp szubsztrátokkal történő egyidejű kezelés fokozott toxicitáshoz vezethet. Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok): Az ebben a használati utasításban felsoroltakon kívül nem � gyeltek meg 
nemkívánatos reakciókat kölyökkutyáknál (a  8–9  hetes kortól kezdődően) a maximális ajánlott dózis  1–5  napon keresztül történő (egymást követő napi adagolás) legfeljebb  5szörösének alkalmazása után havonta,  9  alkalommal; vagy felnőtt kutyáknál (11  hónapos kortól) a maximális ajánlott adag 
legfeljebb 5szörösének beadása után 1–5 napon át (egymást követő napi adagolás) havonta, 7 alkalommal; vagy felnőtt kutyáknál (körülbelül 12 hónapos korban) a maximálisan ajánlott dózis legfeljebb 6szorosának megfelelő dózis bolus formájában történő egyszeri alkalmazása után.A javasolt maximális adag 
ötszörösének beadását követően a nem funkcionális P-glikoproteinnel rendelkező MDR1 mutációt (-/-) mutató kutyáknál átmeneti depresszió, ataxia, remegés, midriázis és/vagy túlzott nyálképződés volt meg� gyelhető. 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba! Kérdezze meg a kezelő állatorvost vagy gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az 
intézkedések a környezetet védik. 14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJAErről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Alumínium/alumínium 
buborékcsomagolások külső kartondobozba csomagolva.Kiszerelési egységek: 1, 3, 6 vagy 18 tabletta.Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A kutya 
testtömege

A beadandó Credelio Plus tabletta erőssége és száma
56,25 mg/

2,11 mg
112,5 mg/

4,22 mg
225 mg/
8,44 mg

450 mg/
16,88 mg

900 mg/
33,75 mg

1,4–2,8 kg 1
> 2,8–5,5 kg 1
> 5,5–11 kg 1
> 11–22 kg 1
> 22–45 kg 1
> 45 kg A tabletták megfelelő kombinációja

Credelio Plus rágótabletta lotilaner (mg) milbemicin oxim (mg)
kutyáknak (1,4–2,8 kg) 56,25 2,11
kutyáknak (> 2,8–5,5 kg) 112,5 4,22
kutyáknak (> 5,5–11 kg) 225 8,44
kutyáknak (> 11–22 kg) 450 16,88
kutyáknak (> 22–45 kg) 900 33,75

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio&skat=372
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Growth
Növekedési rendellenességek • 
Lábadozás Emésztőrendszeri
betegségek és tünetek

Convalescence Lábadozás felnőtt kutyáknál • 
Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek Táplálkozás helyreállítása 
• Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség

Struvite Struvit kövek

Struvite Management
Struvit húgykövek kiújulásának 
megelőzése Idiopátiás alsó húgyúti 
szindróma

Oxalate Oxalát húgykövek • Urát húgykövek • 
Cisztin húgykövek

Renal
Krónikus veseelégtelenség 
megelőzése és kezelése 
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Joint 
Felnőttkori ízületi betegségek 
Ortopéd sebészeti beavatkozás utáni 
lábadozás

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség

Diabetic Cukorbetegség

UltraHypo Táplálkozási allergiák • Hasmenés • 
Idiopátiás dermatitis

Hypoallergenic Fish & Potato Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Egg & Rice Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Duck & Potato Táplálkozási allergiák

Neutered 1-10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

Neutered +10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

K
U

TY
A

EL
ED

EL
EK

M
A

C
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K
A

E
LE

D
E

LE
K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

Neutered Male
Ivartalanított macskáknak • Súlykontroll • 
Cukorbetegség megelőzése 
• Húgykő megelőzése

Neutered Female
Ivartalanított macskáknak • Súlykontroll • 
Cukorbetegség megelőzése 
• Húgykő megelőzése

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife&skat=372
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Renal
A krónikus 
veseelégtelenség 
és szívbetegség 
megelőzésére és 
kezelésére.

Neutered 1-10kg
Neutered +10kg
Testsúlycsökkentésre, 
a cukorbetegség és 
húgykőképződés 
megelőzésére.

Struvite 
Struvite Management 
A struvit húgykövek 
feloldására és kiújulásuk 
megelőzésére. 

UltraHypo
Táplálék intolerancia, 
atópiás bőrgyulladás 
és visszatérő hasmenés 
esetén ajánlott.

Diabetic
A cukorbetegségben 
szenvedő kutyák, 
illetve kisegítő 
kezelésre ajánlott 
túlsúly csökkenés 
esetében.

Growth
A növekedési zavarokkal 
és rendellenességekkel 
küzdő illetve lábadozó 
kölyökkutyák kezelésére.
Convalescence
A gyógyulás elősegítésére 
és a betegség utáni 
lábadozási idő 
csökkentésére.

Gastrointestinal
Gyulladásos gyomor- és 
bélrendszeri betegségek, 
emésztési, felszívódási 
zavarok kezelésére.

Cardiac
Támogatja aszívműködést 
krónikus szívelégtelenség 
esetén.

Obesity
Túlsúly csökkentésére és 
cukorbetegségben szenvedő kutyáknak.

Joint
Ízületi gyulladás 
és ortopédiai 
felépülés 
segítésére.

Oxalate
Csökkenti 
az oxalát 
húgykövek 
kialakulását.

Hepatic
Támogatja a máj 
funkciót krónikus 
májelégtelenség 
esetén. 

Hypoallergenic
Táplálékintolerancia 
csökkentésére.

Megoldás a kutyák és macskák jóllétéért. 

Klinikailag igazolt gyógytápsor és konzervek

Egyedi táplálkozási igényekre kialakított, 
speciális eledelek. 

A Farmina VetLife gyógytápokból és konzervekbó́l álló termékpalettája egy 
tudományosan kifejlesztett, klinikailag igazolt terméksor, melyet  speciális 
szükségletú́ kutyák és macskák számára készítettek. Egy olyan innovatív 
termékcsalád, amely Állatorvosi egyetemek szakértó́inek és kiváló állatorvosok 
együttmú́ködésével jött létre, a Farmina filozófiájának ötvözésével.

200 000 + Áfa

értékű csomag vásárlása esetén 

AJÁNDÉK ÜVEGSZEKRÉNY!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife&skat=372
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HILL’S VET ESSENTIALS:

EGY LÉPÉSSEL
5 ALAPVETŐ EGÉSZSÉGI SZEMPONTÉRT
A Hill’s VET ESSENTIALS olyan tudományos 
alapokon nyugvó korszerű táplálkozási rendszer, 
melyet kifejezetten a kutyák/macskák korának vagy 
speciális igényeinek figyelembevételével fejlesztettek 
ki 5 létfontosságú szempontnak megfelelően.

EGÉSZSÉGES HÚGYUTAK EGÉSZSÉGES 
BŐR ÉS SZŐRZET

CSONTOK ÉS ÍZÜLETEK 
MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS EGÉSZSÉGES FOGAK

IDEÁLIS TESTSÚLYSZÍVMŰKÖDÉS 
TÁMOGATÁSAEGÉSZSÉGES IZOMZAT

IMMUNRENDSZER 
TÁMOGATÁSA

EGÉSZSÉGES 
LÉTFONTOSSÁGÚ SZERVEK

AGY- ÉS SZEMMŰKÖDÉS
TÁMOGATÁSA

KÖLYÖK KUTYA
Erőteljes antioxidánsok (C+E vitamin) a 
fejlődő immunrendszer támogatásáért

FELNŐTT
Támogatja az egészséges emésztést és 
az izomzat működését kiváló minőségű 
fehérjével, két ízletes variációban  - Bárány & 
Rizs száraz takarmány és Csirke & Zöldség konzerv eledel

GABONAMENTES
Gabona- és gluténmentes formula ízletes 
tonhal ízesítéssel, kiváló minőségű 
összetevőkkel az egészséges emésztésért

GABONAMENTES
Gabona- és gluténmentes formula ízletes 
tonhal ízesítéssel, kiváló minőségű 
összetevőkkel az egészséges emésztésért

FOGAK EGÉSZSÉGÉNEK 
VÉDELME
DENTAL KIBBLE TECHNOLÓGIÁVAL 
amely fogkefeként működve elősegíti 
a fogkőlerakódás csökkenését, a fogak 
tisztaságát és a friss lehelletet

IVARTALANÍTOTTAKNAK
Bizonyított súlykezelő technológiával 
a hatékony zsírégetésért és a hízás 
megelőzéséért ivartalanítás után

Hamarosan megvásárolható a Hill’s Vet Essential (VE) termékcsalád állatorvosok számára!

KÖLYÖK MACSKA
Erőteljes antioxidánsok (C+E vitamin) a 
fejlődő immunrendszer támogatásáért

FELNŐTT
Támogatja az egészséges emésztést és 
az izomzat működését kiváló minőségű 
fehérjével száraz és nedves formában

FOGAK EGÉSZSÉGÉNEK 
VÉDELME
DENTAL KIBBLE TECHNOLÓGIÁVAL 
amely fogkefeként működve elősegíti 
a fogkőlerakódás csökkenését, a fogak 
tisztaságát és a friss lehelletet

IVARTALANÍTOTTAKNAK
Bizonyított súlykezelő technológiával 
a hatékony zsírégetésért és a hízás 
megelőzéséért ivartalanítás után

Hamarosan!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20vet%20essentials&skat=372
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a/d LÁBADOZÁSRA, GYÓGYULÁSHOZ

d/d BŐRPROBLÉMÁKRA

j/d IZÜLETI BÁNTALMAKRA

l/d MÁJPROBLÉMÁKRA

r/d TÚLSÚLYRA

t/d FOGÁSZATI PROBLÉMÁKRA

y/d PAJZSMIRIGYPROBLÉMÁKRA

z/d ÉTELALLERGIA ÉS INTOLERANCIÁRA

SNACK

c/d A HÚGYÚTAK EGÉSZSÉGÉHEZ

i/d EMÉSZTŐRENDSZERI RENDELLENESSÉGEKRE

k/d VESEBETEGSÉGRE

m/d CUKORBETEGSÉGRE

s/d STRUVIT KÖVEK ELLEN

u/d URÁT- ÉS CISZTINKÖVEK FELOLDÁSÁRA

w/d TESTSÚLY MEGTARTÁSÁRA

METABOLIC

HILL’S PET NUTRITION:

OPTIMÁLIS 
ÉTRENDDEL 
AZ ÁLLATOK 
JÓLLÉTÉÉRT

Ha kutyája/macskája megbetegszik, a Hill’s 
Prescription Diet klinikailag bizonyított 
gyógyhatású, ízletes száraz és nedves elede-

lek széles skáláját kínálja. 

Ezek a diétás eledelek különféle betegségek 
esetén alkalmazhatók, mint például húgyúti 
betegségek, bőrproblémák, vesebetegségek, 
emésztőrendszeri betegségek és elhízás.

KÉRD A HILL'S TERMÉKEKET AZ  -TŐL!
A kedvezményekkel kapcsolatban hívd AlphaVetes területi képviselődet!

Elősegíti a húgyutak egészségét és 
csökkenti a struvit- és oxalátkövek újbóli 
kialakulásának kockázatát.

Száraztáp olyan kutyáknak és macs-
káknak, melyek élelmiszer-allergiára ill. 
-intoleranciára visszavezethető bőrprob-
lémákkal, hányással vagy hasmenéssel 
küzdenek. 

Kutyák & macskák szervezetének operá-
ció, nagyobb betegségek utáni támoga-
tására, extra magas energiasűrűséggel & 
tápanyag-koncentrációval, puha állagú & 
rendkívül ízletes.

Hogy megszűnjön a hányás, a hasmenés, 
a puffadás és a székrekedés 

Speciális összetételű tápok veseelégte-
lenséggel vagy vesebetegséggel küzdő 
kutyáknak és macskáknak.

Megelőzi és enyhíti az ízületi fájdalma-
kat. Az egészséges tápanyagok/ EPA/
Omega-3 zsírsav megfelelő kombináci-
ójával 21 napon belül érezhetően javítja 
kutyája mobilitását.

Diétás teljes értékű tápok krónikus má-
jelégtelenséggel küzdő felnőtt kutyák 
számára.

Kifejezetten a túlsúlyos, elhízott kutyák/
macskák táplálására fejlesztették ki.

Speciális tápot azzal a céllal fejlesztet-
ték ki, hogy segítse a már meglévő stru-
vit-kristályok és -kövek feloldódását.

Speciális macskatáp a túlsúllyal & cu-
korbetegséggel küzdő cicáknak súly-
csökkentés elősegítésére; L-karnitinnel, 
kevés szénhidráttal, sok fehérjével.

Gondoskodik a kutyák és macskák foga-
inak és fogínyének egészségéről, csök-
kenti a fogkő- és lepedékképződést, 
semlegesíti a szabad gyököket.

A diétás kutyaeledel az urát- & cisz-
tinkövek feloldására, a húgyúti kövek 
képződésének megelőzésére; krónikus 
vesebetegség esetében is alkalmazható.

A diétás táp pajzsmirigy-problémákkal 
küzdő macskáknak, csökkentett jódtar-
talommal, célzottan kialakított foszfor-és 
nátrium-részaránnyal, különösen ízletes.

Túlsúlyra hajlamos macskáknak/kutyák-
nak az elért ideális testsúly megtartására, 
csökkentett kalória- & zsírtartalommal, 
L-karnitinnel; tartós telítettségérzést ad.

Ételallergiával & -intoleranciával küzdő 
kutyák/macskák kizárásos diétája.

Teljes értékű eledel elhízott kutyáknak/
macskáknak súlycsökkentésre és diéta 
utáni súlyuk megtartására.

MÁR

KAPHATÓ!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20prescription%20diet&skat=372
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Nettó 250 000 Ft-értékig  -5%  kedvezményt, 
nettó 500 000 Ft érték felett  -8%  kedvezményt 
adunk a jelenlegi állatorvosi 
(nagykereskedelmi) árból!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY
IDEXX fogyóanyagokra és SNAP tesztekre

AJÁNDÉK AKCIÓ 
TŰ ÉS FECSKENDŐ EGYÜTTES VÁSÁRLÁSAKOR
Fecskendő + Tű AJÁNDÉK
5 doboz + 5 doboz 1 doboz tű
10 doboz + 10 doboz 1 doboz fecskendő, 2 doboz tű
20 doboz + 20 doboz 3 doboz fecskendő, 3 doboz tű

10 darabos csomag + RABATT
1 csomag  vásárlásakor + 1 csomag ajándék
2 csomag  vásárlásakor + 2 csomag ajándék
3 csomag  vásárlásakor + 3 csomag ajándék

VÉDŐGALLÉR  CSOMAGOKRA
RABATT AKCIÓ 

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=kruuse&skat=372
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám: +36-30/651-3074 

1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

 

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú 
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

Egyszerű munkamenet
Csak 3 lépés:
1. Vedd le a mintát!
2. Juttasd a mintát a teljes vér 
szeparátorba és forgasd meg!
3. Helyezd be a mintát és a kiválasztott 
tárakat vagy lemezeket az analizátorba!

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles 
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

1

2

3

Új
Már elérhető
Total T4

Catalyst One™

 

Nagy pontosságú eredmények
Az Idexx száraz-technológiás 
biokémiai analizátor nagy pontosságú 
eredményeket ad. A levett minták 
73%-a hibás. Az Idexx száraz-lemez 
technológiája segítségével még a hibás 
mintákból is pontos eredmény kapható.

Egyszerű munkamenet
Csak 3 lépés:
1. Vedd le a mintát!
2. Juttasd a mintát a teljes vér 
szeparátorba és forgasd meg!
3. Helyezd be a mintát és a kiválasztott 
tárakat vagy lemezeket az analizátorba!

Példátlan mélységű klinikai betekintés egy 
mintából már a betegvizsgálat során
Egy vizsgálati menetben, egy mintából a házi laboratóriumban széles 
körű biokémiai- és elektrolitprofil készíthető mindössze 8 perc alatt. Mivel 
a lelet a betegvizsgálat során már rendelkezésre áll, sokkal jobb esély 
van arra, hogy a tulajdonos megértse kedvence állapotát és egyetértsen 
az alkalmazott kezeléssel. A folyamatosan bővülő vizsgálati körben már 
több, mint 30 paraméter mérhető, köztük olyan speciálisak is, mint a 
fruktózamin, a fenobarbitál vagy az UPC-arány.

Ú j
M á r  e l é r h e t ő

progeszteron, 

Total T4, 

CRP,  SDMA

AJÁNDÉKBA 120 db 

Chem 17-es kisrutin vizsgálathoz

BIZTOSÍTUNK FOGYÓANYAGOT!

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

időpontfoglaló 
modul Már elérhető!

www.dokiforvets.hu

  Bejegyzések oda-vissza szinkronnal működnek! 
(akár a weboldalon, akár a doki naptárba írt bejegyzés minden felületen szinkronizálódik)

Korlátlan számú szolgáltatás 
Foglalási naptáraidhoz korlátlanul rendelhetsz szolgáltatásokat

Korlátlan számú alkalmazott 
Céged akár összes beosztottját felveheted a netes foglalási rendszerbe

Beágyazás és megosztás 
Naptáradat néhány kattintással megoszthatod honlapodon vagy Facebookon

Automatikus e-mailek és SMS-ek

Naptárkezelés 
Rendszeres nyitva tartás, egyéni nyitva tartás, szabadnapok beállítása, műszakok kezelése, 

nézetek beállítása, részletes nézetek, napi nézet, időzóna támogatás

Egyéni szolgáltatás-beállítások 
Szolgáltatás hossza, érkezési idő beállítása, előkészületi idő megadása, szolgáltatás ismertető, 

képek és színek testreszabása, árak megjelenítése

Foglalások kezelése 
Egyedi foglalások, egyidejű, párhuzamos foglalások, csoportos foglalások, foglalás ügyfél 

nevében, visszaigazolható foglalások, foglalás adatainak utólagos módosítása

Mobil, tablet támogatás 
Foglalások kezelése, Offline munkamenet, Beállítások kezelése

Testreszabás 
Testreszabható logó, háttérkép, valamint nyelvi és területi beállítások.

https://www.dokiforvets.hu/
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• Kiscsoportos webinárokat tarthatsz az 
ügyfeleidnek.

• Másod konzultáció, szakvélemény utazás nélkül! 
Bárhonnan el tudnak érni és előre kifizetik a 
konzultációs díjat az ügyfelek!

• Szakmai konzultáció és információ megosztás 
állatorvosok között

• Mindez elérhető hamarosan 
a Doki Videó Konzultáció modulban! 

videó 
konzultáció 

modul

www.dokiforvets.hu

Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal! Kérjük, keresse support-os kollégánkat 
a 06 22 534 597-es telefonszámon! www.dokiforvets.hu

https://www.dokiforvets.hu/
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Összetett diagnosztikai lehetőség: 
a gondoskodás standardja

IDEXX Catalyst One® Biokémiai Analizátor olyan innovatív jellemzőket 
és praktikus funkciókat kínál, amelyek meghatározzák az ellátás 
színvonalát. Az IDEXX Catalyst One® alapvető diagnosztikai eredményeket 
biztosít könnyen kezelhető és a klinikailag legfejlettebb házon belüli kémiai 
platform segítségével. Egy mintából akár 34 alapvető biokémiai vizsgálat is 
végezhető, ezen belül SDMA, total T4, CRP, progesterone, epesavak and 
elektrolitok, mind az állat vizsgálata során. Catalyst One® olyan klinikai 
vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé, amik más platformon nem érhetők el.

Immunkémia

Elektrolitok

Rutin 

SDMA

PROG

FRUC TT
4

PHBR

Lyte4

UPC

CRP

A kategóriában elérhető legszélesebb 
tesztmenü egy platformon.

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

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=catalyst&skat=372
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7 ÉVES
KORSZERŰSÍTSD RENDELŐD
m ű s z e r e s  f e l s z e r e l t s é g é t

s e g í t s é g é v e l !
K A M A T M E N T E S 

F I N A N S Z Í R O Z Á S

Az államilag támogatott 
finanszírozás igénybe 
vehető minden nagy értékű 
állatgyógyászati eszközünkre!

A kölcsön összege:  
1 millió HUF – 150 millió HUF

A hitelprogramban kezdő 
(nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel) 
illetve KATA adózású vállalkozások által 
igényelhető hitel mértéke: 
max. 25 millió HUF

Nagy értékű műszerajánlatunk 
a 38. oldaltól

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

ha nem rád szabták a pályázatok feltételeitakkor a megoldás:
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A  MINŐSÉG,
MELY MINDENHOVA ELKÍSÉR

A JÖVŐ ÁLLATORVOSI ULTRAHANGJA MÁR ELÉRHETŐ!

Ultrasound System HM70A

Hybrid Beamforming képalkotás
Ezzel a fejlett technológiával, amelynél az adatfeldolgozás sokkal 
gyorsabban és pontosabban történik az optimalizálásnak köszön-
hetően, lehetővé válik a mélyebb és részletesebb leképezés a ma-
gasabb energiakimenet által. A technológia kombinálja az optimá-
lis 2D és színes képminőséget a gyors képfrissítési frekvenciával.
S-Flow™
Az S-Flow™ egy innovatív, nagyon érzékeny színes doppler, amely 
képes megjeleníteni a különösen nehezen vizsgálható perifériás 
erek áramlásait is.
Needle Mate™
A Needle Mate™ alkalmazás tűhegy pontossággal jelöli a tű op-
timális helyét, amikor az orvos beavatkozást hajt végre. Ez az in-
novatív technológia nagyban segíti az orvosi eljárásokat beleértve 
az idegi blokkokat a helyi érzéstelenítésnél, és az erek eltalálásánál.
Egykristályos vizsgálófej technológia
Az egyetlen kristály (Single crystal) javítja a vizsgálófejek sáv-
szélességét és érzékenységét. A nagyobb sávszélesség javítja a 
felbontást és a leképezési mélységet, és a technológia nagyobb 
érzékenysége segíti a kis véráramlások vizsgálatát.
Teljes képernyős üzemmód
A felhasználó egyetlen érintéssel kinagyíthatja a teljes képernyő-
re a hasznos képterületet, optimalizálva a képet a felhasználói 
elemzéshez. A felhasználó számos képalkotási paramétert módo-
síthat a teljes képernyős mód használata közben is.

•  Samsung elektronika
•  ADVR (online DVD írás)
•  QuickScan™  önbeállító s/w
•  4D & 3D-XI™ ,  HD Volume Imaging™
•  EZ exam (autom. menüsor)
•  SSD (gyors bootolás), hálózati és akkumulátoros üzem
•  Auto IMT™, ElastoScan™

https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozkepalkoto-diagnosztikaultrahang/uss-hm7af1u-wr-samsung-hm70a-v3-0-colorpowerpulzus-doppler-uh-alapgep
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IDEXX 
CATALYST ONE®

IDEXX 
PROCYTE DX®

Biokémiai
 analizátor

Hematológiai 
analizátor

Az IDEXX Catalyst One®-t 
kifejezetten úgy tervezték, 
hogy megfeleljen minden 
gyakorló állatorvos igényei-
nek. A rendelőn belüli pontos 
kémiai és elektrolit vizsgálati 
eredmények akár 8 perc alatt 
is elérhetőek. Az eredmé-
nyek, amelyek hatékonyan 
segítik a diagnózist, azonnal, 
még a betegvizsgálat során 
rendelkezésre állnak, hogy 
tisztább és biztosabb legyen 
az egyeztetés az állattartó-
val.

GYORS ÉS PONTOS 
EREDMÉNYEK

A legtöbb teszt eredményét 
gyorsan, akár 8 perc alatt 
megkaphatja, a Totál T4 
teszt eredménye pedig 15 
perc elteltével lesz elérhe-
tő. Az IDEXX szárazkémiás 
(dry-slide) technológiájának 
köszönhetően még a sérült 
mintákból is pontos eredmé-
nyeket érhet el.

Példátlan pontosság és 
megfelelőség

A ProCyte DX® analizátor 
három éves fejlesztés, 18 
hónapos tesztelés és 70 000 
próba vizsgálat eredménye. 
4 állatorvostudományi egye-
tem nemzetközileg elismert 
szakemberei ellenőrizték, 
hogy a legpontosabb ered-
ményeket adja.

Független egyetemi tanul-
mányok igazolják a nagyfo-
kú korrelációt. A legfrissebb 
összehasonlító tanulmányok 
a ProCyte DX® analizátort ha-
sonlították az Advia® 120, a 
Cell-DYN® 3700 és a Sysmex® 
XT-V berendezések eredmé-
nyeihez, és példátlanul jó 
megfelelést találtak vörösvér-
sejt, hematokrit, retikulocita, 
trombocita és fehér-vérsejt 
számokban.

VETSCAN 
VS2

VETSCAN 
HM5

Klinikai-kémiai
automata

Hematológiai
automata

Klinikai-kémiai 
paraméterek széles köre az 
ellátás-helyi diagnosztika 

számára

A VETSCAN VS2 hihetetle-
nül egyszerű és intuitív. Kor-
szerű felhasználói felület és 
pontos, referencia laborató-
riumi minőségű eredmények 
12 perc alatt 100 μl teljes 
vér, szérum vagy plazma fel-
használásával. A VS2 ideális 
állatorvosi rendelők, klinikák 
és kutató laboratóriumok 
számára.

IQC® - Minden összetevő 
ellenőrzése

A VetScan® VS2 kémiai au-
tomata kiemelkedően fejlett 
intelligens Minőségellenőr-
zési Rendszerrel (iQC®) és 
szabadalmaztatott algo-
ritmusokkal rendelkezik a 
minőség és a megbízható 
eredmények garantálása ér-
dekében. Az iQC® automati-
kus ellenőrzések sorozata, 
az automata kémiai-, optikai- 
és elektronikai funkcióinak 
ellenőrzése minden egyes 
mérés alatt. Az iQC® garan-
tálja, hogy bármely környe-
zetben csak pontos és pre-
cíz eredmények kerüljenek a 
leletbe.

Teljeskörű hematológiai 
vizsgálat 

5 részes fehérvérsejt 
elkülönítéssel

A VETSCAN® HM5 teljesen 
automata sejtszámláló 5 
részes fehérvérsejt elkülö-
nítéssel, ami átfogó, 22 pa-
raméteres, hisztogramokkal 
kiegészített teljes  vérkép 
(CBC) meghatározást tesz 
lehetővé percek alatt. Ki-
emelkedő teljesítménye, 
egyszerű kezelése és mini-
mális karbantartási igénye 
teszi a VETSCAN® HM5 au-
tomatát ideálissá állatorvosi 
rendelők, klinikák és kutató 
laboratóriumok számára.

Reprodukálhatóság, 
amelyben megbízhat

A HM5-tel végzett vizsgá-
latok reprodukálható ered-
ményeket adtak ugyanazon 
napokon, de különböző idő-
pontokban végzett vizsgá-
latokban, ugyanazon beren-
dezéssel végzett teszteken 
és különböző helyszíneken, 
különböző személyzet által 
végzett vizsgálatokban is. 
Lehet akár másik készülék 
vagy más felhasználó, a 
HM5 automatán végzett mé-
rések reprodukálhatóságára 
mindig számíthat.

A tengeren túli praxisok árubevételének 30%-a labordiagnosztikából származik. 
Magyarországon ez átlagosan 20% alatt van.

4 639 000 Ft + ÁFA helyett

3 999 000 Ft + ÁFA

Akciós ár:

2 772 000 Ft + ÁFA

6 119 000 Ft + ÁFA helyett

5 499 000 Ft + ÁFA

Akciós ár:

2 772 000 Ft + ÁFA

https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikabiokemiai-analizator/99-92524-idexx-catalyst-one-biokemiai-analizator
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikahematologiai-analizator/98-70000-01-idexx-procyte-dx-hematologiai-analizator-100-240v
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikabiokemiai-analizator/1200-0000e-vetscan-vs2-tartozekokkal
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozlaboratoriumi-diagnosztikahematologiai-analizator/790-0000-vetscan-hm5-hematologia-analizator-tartozekokkal
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám: +36-30/651-3074 

VERSANA
Active Vet

VETNAR 
2200

Standard
MDS 

VETCLAVE
SAMSUNG 
HS SERIES

ECO Ray 
400

meX+ 1417 
WGC/WCC

Állatorvosi 
ultrahang

Moduláris 
felépítésű, 
sokoldalú 
altatógép
 0,1-100kg-os

kisállatok számára

Vacuum 
Autoclave

22 liter

Az univerzális 
DR detektor 

legújabb 
generációja 

kazetta 
méretben

Intelligens, 
nagy 

teljesítményű 
röntgen-
rendszer 

technológia

Ultrahangok

Főbb jellemzők
  Félig zárt és nyitott 

légzőkör a spontán 
légzéshez

  Kiváló minőségű 
szilikon légzőkörök 
és ballonok

  Elektronikus 
vezérlésű ventiláció 
mind a félig zárt, mind 
a nyitott rendszerhez

  O2 + N2O vagy O2 
+ levegőt adagoló

  CO2 abszorber
  Beépített 

pulsoximetria, 
SaO2 és CO2 
monitorozás

  Aktív szennyezés 
csökkentő rendszer 
a kilélegzett 
levegőhöz

  Két áramlásmérő: 
O2 és N2O vagy 
O2 és levegő

  Kis, stabil kocsi 
kerekekkel, és 
tartóval 2 db 10 
l-es gázpalackhoz

  Minimális méretigény, 
méretek: 520 x 520 x 
1330 mm

Főbb jellemzők
  B osztályú 

autokláv
  Automatikus 

futtatás
  Állítható 

sterilizálási idő
  Gyors ciklus
  Fenntartja a 

hőmérsékletet 
a következő 
ciklusra

  B&D teszt és Helix 
teszt

  Könnyen 
karbantartható

  LCD kijelzö
  Sterilizálási 

hőmérséklet 121 ° 
C / 134 ° C

  Méret: (hossz) 
640mm x 
(szélesség) 
500mm x 
(magasság) 
430mm

  Tálca mérete: 
195mm x 370mm

  Belső: 440 mm x 
250 mm

  Osztály: B 
osztályú autokláv

  Súly: 45kg
  Térfogat: 22 liter
  Teljesítmény: 

1,7Kw 220V/50Hz

Főbb jellemzők
  Samsung 

elektronika, 512 
GB SSD

  S-Harmonic 
képalkotás

  ClearVision™, 
MultiVision™

  3D/4D, 5D Basic, 
S-Vue 3D fej

  mérőmenü 
navigációs ablak

  felhasználói mérő- 
és funkciómenü

  21,5“ LED Full HD 
monitor

  érintőpaneles 
digital TGC

  Panoramic, Auto 
IMT+

  Realistic Vue™
  cardio csomag
  állítható 

magasságú konzol
  S-Vision Imaging 

Engine
  QuickScan™ & 

S-Flow™
  ElastoScan™, 

Needle Mate
  EZ Exam, EZ 

Compare
A kép és a felszereltség 

illusztráció, mely 
nem az alapmodell 

felszereltségi szintjét 
tükrözi.

Főbb jellemzők
  Univerzális rendszer 

álló és mobil 
megoldásként

  Kiváló kristályos 
képfelbontás és 
gyors felvételi idő 
5 másodpercen 
belül

  Vízálló: Védelem 
a víz hatására 
(IPX6)

  OLED kijelző: 
A panel, a 
csatlakozás és 
az akkumulátor 
állapotának 
jelzése

  Hosszú távú 
működés: 4 óra 
munkaidő egy 
akkumulátorral

  Tartósság: 300 kg 
teherbírás

  AP (hozzáférési 
pont) mód: 
Közvetlen 
vezeték nélküli 
kommunikáció 
detektor és PC 
között

  Automatikus 
expozíció-érzékelés 
(AED): használata 
bármely röntgen-
rendszerrel 
lehetséges

Főbb jellemzők
  4-irányú mozgó 

asztallap (max. 
súly 200 kg)

  Színes 8,4 ”-es 
LCD kezelő 
érintőképernyő

  Kivehető 
rácshálózat

  A nagyfrekvenciás 
technológia, tiszta 
diagnosztikai 
képeket tesz 
lehetővé

  Változtatható 
fókusztávolság és 
röntgenforrás-
forgatás 
(opcionális)

  Kijelző: 8,4 ”LCD 
érintőképernyő

  Asztallap: 4-úszó / 
160cm (alap)

  Kazettatartó: 
önközpontosító 
(18 x 24 cm - 
43cm x 43 cm)

  APR technikák: 
1800 kombinációs 
lehetőség / 3 
betegméret 
kiválasztása 
/ Fókuszpont 
kiválasztása

VÁLASZD A LEGJOBB LABORGÉPEKET!

Főbb jellemzők
  Fejlett, hozzáértő, 

alkalmazkodó
  Tartós, prémium 

kialakítás, 
megbízható 
rendszer, kiváló 
képminőségű 
ultrahangos képek

  Hordozható és 
könnyű, hosszabb 
akkumulátor-
élettartalom, 
optimalizált 
képernyőméret 
(15,6 hüvelykes 
LED-kijelző)

  A legújabb GPU 
sugárformáló 
technológiát, a 
kódolt harmonikus 
képalkotást, a 
CrossXbeam 
compound 
képalkotást 
és az SRI 
képszemcsésség 
csökkentési 
eljárást használja 
a pontos diagnózis 
felállításához.

  Élvonalbeli 
szoftverek, 
funkciók, SSD 
meghajtó

  M-mód, Pulsed 
Wave, Color Doppler 

 

Akciós ár:

3 359 000 Ft 
+ ÁFA - tól

MÁR

4 569 000 Ft 
+ ÁFA - tól

3 712 000 Ft + ÁFA 
helyett

3 599 000 Ft 
+ ÁFA

7 026 000 Ft + ÁFA 
helyett

6 799 000 Ft 
+ ÁFA

1 079 000 Ft + ÁFA 
helyett

1 039 000 Ft 
+ ÁFA

12 179 000 Ft + ÁFA 
helyett

11 179 000 Ft 
+ ÁFA

https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozmuteti-eszkozokaltatogep/grimed4-vetnar-2200-standard
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=samsung%20hs&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozkepalkoto-diagnosztikarontgen/99-9946-ecoray400-intelligens-nagy-teljesitmenyu-rontgenrendszer
https://www.alphaportal.hu/allatorvosi-eszkozkepalkoto-diagnosztikarontgen/99-9502-mex1417wcc-14-x-17-wireless-a-si-tft-flat-panelscintillator-csi-cesium-iodide
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5 mg /20 mg /100 mg         kapszula kutyák és macskák részére
Viroplazin

NEM CSAK 
A PARVOVÍRUS ELLEN 
hatékony!

Gyors rendelés: www.alphaportal.hu  | dokiforvets

A szokványos kezelés mellé adott napi 2 kapszula gátolja avírusok osztódását

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


Frunevetmab

Hála a havonta kapott Solensia-nak...

ismét ott lehetek,
 ahová tartozom!

Solensia - korszakalkotó fájdalomcsillapítás
AZ ELSŐ és EGYETLEN monoklonális antitest terápia
macskák oszteoartritiszes fájdalmának kezelésére.1

A tulajdonosok 
76% -a tartós 

javulásról számolt 
be macskájánál a 

fájdalmas tünetekkel 
kapcsolatban1

Jól tolerálhatónak 
bizonyult 

oszteoartritiszben 
szenvedő macskáknál 

- beleértve az 
IRIS 1. és 2. 

stádiumú krónikus 
vesebetegségben 

szenvedő állatokat is1

A Solensia 
hatékonyan 

segíti a macskák 
mobilitásának, 

általános állapotának 
és életminőségének 

javulását1

Hatékonyan enyhíti 
az oszteoartiritisz 
okozta fájdalmat 
1 teljes hónapon 

keresztül, bizonyított 
biztonságossági 

profillal - a klinikai 
betegellátás keretein 

belül1

Referenciák: 1. Solensia alkalmazási előírás.

SOLENSIA 7 mg/ml oldatos injekció macskák számára. Hatóanyag: 1 ml oldat tartalma: Frunevetmab* 7 mg * A frunevetmab egy rekombináns technikával 
aranyhörcsög petefészek (CHO) sejtekben termelt felinizált monoklonális ellenanyag (mAb). Javallat: Oszteoartritisz következtében fellépő fájdalom 
csillapítására macskákban. Ellenjavallat:  Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb és/vagy 2,5 kg-nál kisebb testtömegű állatnál. Nem alkalmazható 
a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható tenyésztésre szánt állatoknál. Nem alkalmazható 
vemhes vagy laktáló állatoknál. Adagolás és alkalmazási mód: Szubkután alkalmazásra. Kerülje az oldat túlzott rázását vagy habosodását. Az injekciós 
üveg teljes tartalmát (1 ml) adja be. Az ajánlott adag 1 – 2,8 mg/testtömeg kg, havonta egyszer. Az adagolási táblázat a használati utasítás része. 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: Hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó. Nem fagyasztható. 
Az eredeti csomagolásban tárolandó. Fénytől védve tartandó.A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1 - 1348 
Louvain-la-Neuve, BELGIUM. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást, alkalmazás előtt olvassa el az 
érvényes használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét: Magyarországi forgalmazó/képviselet: Zoetis 
Hungary Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 41. A forgalomba hozatali engedély száma(i): EU/2/20/269/001-003. További információk: 
Vényköteles. Lezárási dátuma: 2021.04.19 - CASOL54/04.21

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-p-o/g21000111-solensia-7mgml-x-2x1ml

