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

Baycox® + Vas 
egy injekcióban

Kettő
az egyben

Baycox® Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml szuszpenziós injekció malacok részére. Hatóanyagok: 36,4 mg/ml toltrazuril, 182 mg/ml vas (III) (484,7 mg/ml gleptoferron formában) 
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást. 
A termék forgalmazója: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., Allee Corner Ép. 4 em., Tel.: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com
A Bayer Állategészségügy mostantól az Elanco része. Az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.
A Baycox Iron terméket az Elanco vagy leányvállalatai forgalmazzák, nem a Bayer terméke. A Baycox Iron márkanév a Bayer tulajdona és használata licenszhez kötött.
© 2021 Elanco PM-HU-21-0029

 Kevesebb munka1

 Egyszerűbb1

 Hatékonyabb munkaidő kihasználás1

 Rövidebb ideig kell kézben tartani a malacot1 
A kokcidiózis és az anémia egyszerre előzhető meg2 

 Kedvező súlygyarapoás1 

Ettől lesz vidám az állatorvos.Ettől lesz vidám a kismalac.
Szakirodalom: 1. Eckhardt OH, Lecznieski LF, Streyl K, Klein S, Pollmeier M, Mundt HC, Joachim A. Effi cacy of an injectable combination of toltrazuril and iron against experimental infection with 
Cystoisospora suis in suckling piglets. Submitted for publication in proceedings of the 2019 Asian Pig Veterinary Society Congress; 2019 Aug 25-28; Busan, South Korea. 2. Baycox® Iron Injection - 
Summary of Product Characteristics (SPC). 
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https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/bay17-baycox-iron-36-mgml-182-mgml-injekcio-100-ml
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  Nyugat-Magyarország Fekete János   +36 (30) 631-2908   fekete.janos@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Kovács Csaba   +36 (30) 754-2006   kovacs.csaba@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Dencsák Mihály   +36 (30) 593-6345   dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

Régióvezetők

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

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

Alphafeed szaktanácsadóink

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

  Dél-kelet Magyarország Bittner Tamás   +36 (30) 574-4693   bittner.tamas@alpha-vet.hu
  Kelet-Magyarország Gondor György   +36 (30) 925-9121   gondor.gyorgy@alpha-vet.hu
  Közép-Magyarország Koczor Ákos   +36 (30) 400-2110   koczor.akos@alpha-vet.hu
  Kelet-közép Magyarország Tóth István   +36 (30) 500-4384   toth.istvan@alpha-vet.h
  Közép-Magyarország Barcsay Miklós   +36 (30) 994-5927   barcsay.miklos@alpha-vet.hu 
  Nyugat-Magyarország Nagy Richárd   +36 (30) 603-3375   nagy.richard@alpha-vet.hu
  Nyugat-Magyarország Varga Tamás   +36 (30) 400-2104   varga.tamas@alpha-vet.hu
  Nyugat-Magyarország Filák Péter   +36 (30) 481-6229   filak.peter@alpha-vet.hu

Gyógyszeres területi képviselők

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

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

GYORS  |  EGYSZERŰ  |  ÁT L ÁTHATÓ  |  MODERN

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

ÓR
ÁS0-24 rendelkezésre 

állás!

alphaportal.hu
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Új Termékeink

SYVAZUL-4 VAKCINA
kéknyelv elleni vakcina
Juhok aktív immunizálására, a bluetongue vírus 
4-es szerotípusa okozta virémia megelőzésére/
csökkentésére.

MORAXEBIN BOVIS
Inaktivált Moraxella bovis vakcina szarvasmarha 
részére a fertőző keratokonjunktivitisz 
megelőzésére.

GENTACIN
85 mg/ml
inj. 100 ml. Gentamicinre érzékeny aerob Gram-
negatív baktériumok által okozott alsó légúti 
fertőzések kezelésére lovaknál

DISTOCUR 
34 mg/ml belsőleges szuszpenzió 5 L
Oxiklozanidra érzékeny, kifejlett Fasciola hepatica 
által okozott fertőzések kezelésére. A gravid 
galandféreg ízek eltávolítására (Moniezia spp.).

VETAXAM LA
150 mg/ml szuszp.
Szarvasmarha: amoxicillinre érzékeny 
Mannheimia haemolytica és Pasteurella 
multocida törzsek által okozott légzőszervi 
fertőzések kezelésére.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=distocur&skat=372
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekvakcinak/biov21-moraxebin-neo-vakcina-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=syvazul-4&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=gentacin&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetaxam&skat=372
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Ajánlataink szarvasmarhák, juhok részére
CTC 1000
méhtabletta
Klórtetraciklinre 
érzékeny 
Trueperella 
Pyogenes okozta 
méhgyulladás 
gyógykezelésére
Hatóanyag: klórtetraciklin

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

HIÁNYPÓTLÓ 

TERMÉK!

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

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

MULTIVIT 
MINERAL
Vitamin- és 
ásványianyag 
hiányos
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére.
Hatóanyag: Multivitamin 
készítmény

VITAMIN, AMINOSAV 

ÉS ÁSVÁNYI ANYAG 

EGYBEN!

LINEOMAM
tőgyinfúzió A.U.V. 
Tejelő tehenek 
tőgygyulladásának 
kezelésére
Hatóanyag: linkomicin-hidroklorid, 
neomicin-szulfát

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

LOCATIM 60 ml
Locatim belsőleges 
oldat 12 órásnál 
fiatalabb újszülött 
borjak részére.
Hatóanyag: Immunoglobulin G

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

ÉEVI: tejre
0 NAP

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

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

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

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

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

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

 VIGYÁZUNK 
 AZ ÁLLATAIRA!

A TELEPI HELYZETHEZ IGAZÍTOTT VÉDELEM 
BORJAKNAK ÉS FELNŐTT ÁLLATOKNAK

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

VEMHES 
ÁLLATOKNAK 

IS ADHATÓ!

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

ÉEVI: 0 
NAP

antibiotikum 
mentes!

5+1 

AKCIÓ!

K3 VITAMIN
INJEKCIÓ 50 ml
Széles spektrumú 
antibiotikumokkal 
végzett 
hosszantartó 
kezelés utáni 
alkalmazásra.
Hatóanyag: Menadion

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biobos&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=gamaret&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=ctc%201000&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=uraksha&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=lineomam&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=multishield%20dc&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=halofusol&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=carprodolor&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=melovem&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=multivit%20mineral&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=k3%20vitamin%20injekci%C3%B3&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=locatim&skat=372
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Ajánlataink sertések részére

ALPHADOXAN
gyógypremix
Pasteurella multocida, 
Bordetella bronchi-
septica okozta légző-
szervi fertőzéseinek 
és Streptococcus suis 
okozta fertőzéseinek 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: Doxiciklin 

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

ÉEVI: 0 
NAP

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

ÉEVI: 1 
NAP

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

ÉEVI: 1 
NAP

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

ALPHAFLOROVET
20 mg/g gyógypremix
florfenikolra érzékeny 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida és 
Haemophilus parasuis 
okozta fertőzéseinek 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: Florfenikol

PHARMASIN
10% gyógypremix
Lawsonia 
intracellularis 
okozta proliferatív 
enteropathia 
gyógykezelésére 
és megelőzésére
Hatóanyag: Tilozin 

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

emulziós injekció A.U.V.

Immunitás a toxinokkal szemben is!

 Hízósertések aktív immunizálására,
mellhártya és tüdőgyulladást okozó

Actinobacillus pleuropneumoniae fertőzés
következményeinek enyhítése érdekében

VETMULIN
gyógypremix
Brachyspira 
hyodysenteriae 
okozta 
sertésdizentéria 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Tiamulin 81g/kg

KLORINVET 
GRANULAR
gyógypremix
mikroorganizmusok 
okozta légzősze-
rvi és szisztémás 
fertőzéseinek 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Klórtetraciklin hidroklorid

LINCOJECT 
INJEKCIÓ
Sertések és kutyák 
linkomicinre 
érzékeny alábbi 
mikroorganizmu-
sok okozta meg-
betegedéseinek 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Linkomicin

5+1 

AKCIÓ!

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biosuis%20app&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=apravet&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=belacol&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=amoxy%20active&skat=372
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-injekciok/nor119-lincoject-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=klorinvet&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pharmasin&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetmulin&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphadoxan&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaflorovet&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=tylogran&skat=372
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Ajánlataink baromfiak részére

5 literes 

kiszerelésben
is!

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

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

1 kg és 110 g 

kiszerelésben
is!

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

ÉEVI: tojás:

0 NAP

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

ÉEVI: 0 
NAP

ÉEVI: ehető 

szövetek:
0 NAP

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

ÉEVI: ehető 

szövetek:

2 NAP

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

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

10+1 

AKCIÓ!

1 l és 5 l 

kiszerelésben 
is!

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

10+1 

AKCIÓ!

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

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=gastroferm&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=neo-te-sol&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=kariflox&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=amproline&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=apravet&skat=372
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://alphaportal.hu/termekek/wsg110-pharmasin-wsg-por-110-g
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=phenoxypen&skat=372
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=trisulmix&skat=372
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BRUCELLÓZIS VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE 

GYORSAN, MEGBÍZHATÓAN

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Phylaxia laboratórium 
megkapta a kijelölést a Brucella vizsgálatokhoz 
a 2021 április 21 utáni időszakra is!

A márciusban kiadott Nébih és megyei állategészségügyi körlevelek arról tájékoztattak, hogy a vizsgálatokat csak 
az ÁDI végezheti április után. Ez piaci bizonytalanságot okozott.

Kérelmeztük a felügyelő hatóságtól, hogy a vizsgálatokat április 21 után is végezhessük.
 
Kérelmünkre 2021 április 16-án engedélyezték az EU Brucella rendeletben leírt vizsgálatok végzését a Phylaxia 
labor részére.

Megszerzett jogosultságaink:
• EU-n belüli állatszállítások ellenőrző hatósági vizsgálatai
• 12 hó feletti szarvasmarhák ellenőrző Brucella vérvizsgálatai a 2020/689 EU rendelet szerint. Hízó és tenyészállat 
állományban is.

Várjuk megrendeléseiket a továbbiakban is!
Professzionális vizsgálatok gyorsan, ingyenes szállítással!

Kijelölő határozat >>

Kijelölő határozat >>

+36-30-990-7140MINTAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN HÍVJON TELEFONON:

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. | Telefon: +36 30 990 7140 | E-mail: labor@phylaxialabor.hu | www.phylaxialabor.hu

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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DISTOCUR
34 mg/ml
Oxiklozanidra 
érzékeny, kifejlett 
Fasciola hepatica 
által okozott fertő-
zések kezelésére. A 
gravid galandféreg 
ízek eltávolítására
Hatóanyag: Oxiklozanid

Antiparazitikum ajánlataink

A parazitózisok kártétele viszi a hasznot

Az állatenyésztők számára ismert tény, hogy a parazitózisok még szubklinikai
formában is jelentősen csökkentik termelési eredményeinket. A védekezésre
számos jó hatékonyságú szer áll rendelkezésre. Ennek ellenére több
gazdaságban is mellékes területként kezelik ezt a témát, eltűrve a fertőzöttség
miatti veszteségeket.

A külső paraziták közül a legyek, tetvek, kullancsok, a belő paraziták közül
az egysejtűek által okozott kokcidiózis és cryptosporídium fertőzöttség,
valamint a férgesség különböző formái gyakran jelen vannak sok állományban.

A Phylaxia laboratórumba vizsgálatra az utóbbi időszakban 20 gazdaságból 
bélsárvizsgálatra  245 db mintát küldtek be, melyek közül valamilyen 
fertőzöttséget 12 gazdaságban állapítottunk meg.  Ezen minták közül a valamilyen féreggel való fertőzöttséget 106 
db-ban mutattunk ki, ami 43% arányú.

A parazitózisok gazdasági hatása forintban kifejezve jelentős, hiszen a napi fejlődési erélyt 5-30%-ban, a fajlagos 
takarmányhasznosulást 5-33%-ban  rontják még szubklinikai formában is. A „tejfoltos” máj előfordulása egyes 
gazdaságokban ennél is nagyobb arányú lehet a sertéstartásban, ám a májkobzás kártétele csak a „jéghegy csúcsa” 
(dr. Ózsvári: Sertések parazitózisai által okozott termelési veszteségek MÁL 2017 januári száma).

Hogy az ön gazdaságában milyen mértékű a fertőzöttség, az parazitológiai vizsgálatokkal ellenőrizhető. A mintavétel 
időpontja és a leveendő minták száma meghatározza azt, hogy milyen hatékonysággal tudjuk a fertőzöttséget felismerni. 
A hatékony mintavétellel kapcsolatban keresse a Phylaxia laboratórium munkatársait!

IVERVETO
Különböző 
életkorú sertések 
parazitikumos 
fertőzésére 
és kezelésére 
alkalmazható
Hatóanyag: Ivermektin

ALPHALBEN
belsőleges szuszpenzió
Széles spektrumú 
antiparazitikum juhok 
és szarvasmarhák 
részére
Hatóanyag: Albendazol

ANIMEC SUPER
Gasztrointesztinális 
fonálférgek, tüdő- és 
szemférgek, máj-
métely, bagócsok, 
rühatkák, szívótetvek 
okozta fertőzések ke-
zelésére és visszaszorí-
tására alkalmazható.
Hatóanyag: Ivermektin, Klorszulon

GALLIFEN
Kifejlett stádiumú 
Heterakis gallinarum 
vagy Ascaridia galli 
fertőzés kezelére.
Hatóanyag: Fenbendazol

250, 500, 1000 ml-s 

kiszerelésben is!

NOROMECTIN
Gyomor-és bélférgek, 
tüdőférgek, külső 
élősködők, sertés-
ben veseférgesség 
kezelésére
Hatóanyag: Ivermektin

LEVAVETO-75
Orsóféreg 
fertőzés 
kezelésére
Hatóanyag: Levamizol

1,5 l 
kiszerelésben 

PIGFEN
Sertések Ascaris 
suum (orsóféreg, 
kifejlett és vándorló 
alakok) fertőzésének 
kezelésére.
Hatóanyag: Fenbendazol

sertés, házityúk

ALPHAFLUBEN
Sertések Ascaris 
suum, Hyostrongylus 
rubidus, 
Oesophagostomum 
dentatum,okozta 
fertőződéseinek 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Flubendazol

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. | Telefon: +36 30 990 7140 | E-mail: labor@phylaxialabor.hu | www.phylaxialabor.hu

FLUDOPREX
Ascaris suum, 
Hyostrongylus rubidus, 
Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis, 
Strongyloides ransomi, 
Metastrongylus apri 
okozta fertőződéseinek 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Flubendazol

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=animec%20super&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=noromectin&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphafluben&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=iverveto&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphalben&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/galf10-gallifen-200-mgml-szuszpenzio-1-l
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=distocur&skat=372
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/levavet1-levaveto-75-por-1-kg
https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/pigf10-pigfen-szuszpenzio-200-mgml-1l
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=fludoprex&skat=372
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100% TERMÉSZETES
Jobb 

oxigén 
felvétel

Jobb 
anyag-
csere

Gyorsabb 
növekedés 

Jobb 
takarmány-
hasznosulá-

si érték 

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

értékesülését

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

gyógyszerköltséget

Bronchimax
belsőleges oldat sertés, baromfi, borjú részére

  Támogatja az immunrendszert, 
növeli a termelési eredményeket

  Az itatórendszeren keresztül 
könnyen adagolható

A BROMCHIMAX JÓTÉKONY HATÁSA HÚSMARHA ÁLLOMÁNYBAN
Írta: Kaszap Erika

A BRONCHIMAX kiváló minőségű gyógynövény-keverék, amely hozzájárul az érzékeny légutak támogatásához, jobb légcserét, 
javuló emésztést és jobb takarmány értékesülést eredményez.

A légutak állapota fontos tényező az optimális fejlettség elérése érdekében, mivel oxigént szállítanak, amely a tápanyagok 
beépítéséhez és lebontásához szükséges. A por, az ammónia és a gyulladásos megbetegedésekben termelődő nyálka zavarja 
a légzést, rontja a hatékony takarmányfelvételt és a takarmány hasznosulást. Az állatok a takarmányból nyerik az energiát. 
A takarmány energiává alakítása a sejtekben zajlik. Ez az átalakítási folyamat (kémiai reakció) oxigént (O2) használ el és 
szén-dioxidot (CO2) szabadít fel, ezért az optimális oxigénfelvétel több energiát és nagyobb fejlődési erélyt jelent.

A Bronchimax főbb összetevői: 

Kakukkfű: Thymus vulgaris L.
Befolyásolja a nyálkahártya beidegzését és gyulladásgátló hatással rendelkezik. Megtisztítja a nyálkahártyákat és csökkenti 
a szekréciót. A helyi gyulladásgátló hatás kivételes eredményeket produkál.  A kakukkfű főleg az alsó légutakat támogatja

Eukaliptusz: Eucaliptus globulus L.
Antiszeptikus és fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint baktérium szaporodást gátló, vírusellenes és gombás 
fertőzések elleni hatással is rendelkezik. Ezenkívül nyálkaoldó hatású és elősegíti ezen nyálkaréteg felköhögését. Csökkenti 
a nyálkahártyák duzzanatát, és a légzőrendszer megfelelő állapotának fenntartására szolgál.

A Bronchimax mind baromfi, mind sertés állományokban bizonyította jó hatását emésztőszervi és légzőszervi problémák 
esetén is.

Legutóbb egy húsmarha gyűjtőtelepen próbálták ki a karanténban, olyan állománynál, ahol elkezdődtek a légzőszervi 
problémák. A különböző helyről, és baktériumkultúrából érkező állatok összeengedés után megfertőzhetik egymást, ami az 
immunrendszer különbségeiből adódóan légúti betegséget okozhat.

A Bronchimax 10 ml/állat/nap dózisú adagolásnál a 2. naptól látszott a javulás, összesen 8 napig kapták a szert az állatok. 
A légzőszervi probléma megszűnt. Ezután megelőzésképpen kapja a telepen minden állomány a karanténban 10 ml/ nap 
adagban, hetente 2 alkalommal.

GYÓGYNÖVÉNYI EREDETŰ KEVERÉK

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=bronchimax&skat=372
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Csökkenti a tej szomatikus 
sejtszámát

Lábvég problémák,

Mortellaro-féle betegség 
csökkentésében hatékony

VITAPOL
®

 

ANTIMAST
Támogatja az 
immunrendszert

Növeli a termelési 
eredményeket 
könnyen adagolható 

Az itatórendszeren 
keresztül 

VITAPOL® 

Liquid

EQUI'PASSION
VITALITY NYÁR
KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY LEGELTETETT
LOVAK ÉS PÓNIK RÉSZÉRE

Az Equi’Passion Vitality Nyár energiát, jó minőségű fe-
hérjét, esszenciális aminosavakat, ásványi anyagokat, 
nyomelemeket és vitaminokat biztosít a ló számára.
Fedezi a legelőn tartott állat tápanyagigényét,
kiegészítve az alap takarmányt (fű és/vagy széna).

FOKHAGYMÁS
NYALÓTÖMB

VITAPOL

A speciális ásványianyag nyalótömb kérődző 
állatok számára.

Fokhagyma tartalma miatt az izzadsággal ro-
varriasztó anyagokat választanak ki az állatok, 
mely a nyugtalanító élősködőket távol tartja. 

Hozzájárul az állatok tápanyag ellátásának ki-
elégítéséhez. Javítja a takarmány hasznosulást. 
Magas cukortartalma hozzájárul a bendőbak-
tériumok aktivitásához egész napon át.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20antimast&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20nyal%C3%B3t%C3%B6mb&skat=372
https://alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny28-equipassion-vitalite-ete-fokhagymas-nyalotomb-lovaknak-18-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

A telepi eredmények szerint a termék használatával öt-nyolcszoros megtérüléssel 
számolhatunk.
A termelésben javító hatása néhány (7-10) nap után már megbízhatóan jelentkezik.
Illat és ízfokozó anyagok oltalommal védett ízanyaga. 

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=uppetapol&skat=372
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=uppetite%20pig&skat=372
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ÚJ LEHETŐSÉG 
A VARROA ATKA 

KEZELÉSÉRE

Új gyógyszer 
a Varroa atka kezelésére!

A termék csak természetes anyagokat 
tartalmaz, két aktív hatóanyag, a 
hangyasav és oxálsav-dihidrát – 

kombinációjával kiegészítve. 
ÉEVI: 0 nap

ÚJ 
STABILIZÁLT 

KOMBINÁCIÓ

VÉNY 
nélkül

TELJES 
MÉHÉSZETI SZEZONBAN 

HASZNÁLHATÓ

IDŐJÁRÁSTÓL ÉS 
HŐMÉRSÉKLETTŐL 

FÜGGETLENÜL 
HASZNÁLHATÓ

BIOMÉHÉSZETBEN 
IS 

ALKALMAZHATÓ.

FIASÍTÁS 
JELENLÉTE MELLETT 
ÉS FIASÍTÁS NÉLKÜLI 

IDŐSZAKBAN IS 
HASZNÁLHATÓ.

KÉSZ TERMÉK, 
EGYSZERŰ 

ALKALMAZÁSSAL

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

valamint a védelmi intézkedések, potenciális kockázatok és negatív hatások megismeréséhez.

A VarroMed® a méhcsaládok 
varroatózisának kezelésére 

szolgáló termék.

A VarroMed® használata tavasszal, 
késő nyáron / ősszel és télen 

javasolt a sikeres Varroa atka ellenes 
védekezés érdekében.

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

gyorsan alkalmazható.

ameheszet.hu
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Shaping the future of animal health

Egyedülálló antibiotikum és nem szteroid gyulladáscsökkentő 
kombináció tejelő tehenek és tehenészetek számára.

  Az állatok számára: gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom, magasabb szintű állati jólét.

  Az állatorvos számára: magasabb biológiai hasznosulás a fenntarthatóbb antibiotikum gyógykezeléshez.

  Az állattartók számára: gyors gyógykezelés és a termelés mielőbbi visszaállítása.

CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

ÉEVI
Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is. 

MINDKETT T  KEZELI
& FENNTARTJA A TERMELÉST

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77

CURACEF_Duo_hirdetés_A4_magyar_szeptemberi.indd   1 2016.09.20.   11:06:21

https://alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/med0120-curacef-duo-injekcio-100-ml
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A haszonállataink egyre nagyobb tétemény 
képessége, a folyamatos genetikai előrehaladás 
évről –évre javuló termelékenységi eredményeket 
jelent. A keveréktakarmányok precíziós összeállítása 
ehhez megfelelő alapot ad. Vannak azonban olyan 
élethelyzetek, melyek során haszonállataink a tápokon 
felül extra tápanyagot igényelnek. Ilyenek lehetnek 
a stresszhelyzetek, takarmányváltási időszakok, 
technológiai hiányosságból adódó terhelések (p: magas 
hőmérséklet, huzat, nedves alom)  és betegségek 
miatti megnövekedett tápanyag igény, hasmenés stb. 
Mindezek szükségessé teszik, hogy az állatorvosok és 
a termelők keressék az alternatív megoldásokat és 
készítményeket, amelyek a piacon beszerezhetők. Az 
ilyen termékek iránti kereslet növekedése szükségessé 
teszi a kellően megalapozott, tudományos igényű 
vizsgálatokat a jelenleg meglévő készítményeknél 
és különösen új termékek kialakításánál. A kereslet 
növekedése miatt újabb és újabb cégek jelentkeznek a 
piacon, megnehezítve az igazán jó termékeket előállító 
cégek kiválasztását.

Az Alpha-Vet Kft. által képviselt holland Agraplan 
Farmaca cég tevékenységét egy állategészségügyi 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás (Pluimvee-praktijk 
Plantema) sok évtizedes tapasztalata és nagy  szakmai 
tudása alapozta meg. Dr. Plantema Hollandia egyik 
legelismertebb baromfi-egészségügyi specialistája. 
Az elmúlt néhány évben az Agraplan cég kutatásai 
és fejlesztései vezettek a kedvező hatású termékek 
kifejlesztéséhez, amelynek az állattartók is élvezik 
az előnyét. A cég mögött álló állategészségügyi 
szolgáltató vállalkozás lehetőséget ad a megelőző 
programok, a gyógykezelések folyamatos fejlesztésére. 
Ez is lehetővé tette az antibiotikumok használatának 
jelentős csökkentését, az állatok termelésének 
folyamatos javítását.

Az állattenyésztés fejlődése, a genetikai előrehaladás, 
a modern szelekció és hibridizáció a baromfitenyész-
tésben oda vezetett, hogy a szokványos takarmányok 
gyakran már nem elég hatékonyak a rendkívüli 
teljesítmények eléréséhez. A folyékony és vízben 
oldódó takarmány-kiegészítők nagymértékben növelik 
a baromfitermelés hatékonyságát és rugalmasságát.

Mi különbözteti meg az Agraplant  a baromfitermékek 
előállítása és a szolgáltatás területét a versenytársaktól? 

•  az összes készítménye itatóvízben alkalmazható, a 
készítmények folyadék formában vagy könnyen oldódó 
por formában készülnek,

•  a legjobb elérhető összetevők használata, magas 
koncentrációban, kiváló minőségben,

•  a készítmények összetételének kialakítását a gyakorlat 
igazolta, amelyet az állatok fiziológiai igénye és nem 
kereskedelmi megfontolások vezérelnek,

•  a termékek komplett választéka áll rendelkezésre, amely 
magába foglalja a vitaminokat, ásványi anyagokat és 
aminosavakat,

•  az antibiotikum használat az Agraplan termékek 
alkalmazásával csökkenthető,

•  az Agraplan termékeknek nincs élelmezésügyi várakozási 
ideje,

•  a javaslatnak megfelelő alkalmazás esetén látványos 
eredmények tapasztalhatók,

•  a termék mögött gyakorlati tapasztalattal rendelkező, ter-
melésorientált szakemberek állnak.

A széles kínálatból néhány ajánlott
termékünk baromfitartóknak:

Agra-Air: eukaliptusz és mentol tartalmú folyékony 
kiegészítő, itatóvízben oldva vagy levegőbe permetezve segíti 
a felső légutak kitisztulását, és a légzőszervi megbetegedések 
tüneteinek enyhítését.

Aminovitaplan: Aminosavakat és vitaminokat tartalmazó 
folyékony készítmény. Az aminosavak a fehérjék építőkövei, 
ezért is segítik a gyenge növekedés kivédését. A takarmányban 
esetleg meglévő hiányokat jól kiegyensúlyozza.

Bioplan Groei: A Bioplan Groei egy vitaminkészítmény, amely 
az összes fontos víz- és zsíroldékony vitamint tartalmazza, 
amelyeket egy erőteljes hatású növekedésserkentő 
komponens egészít ki.

Sporoplan Extra: A Sporoplan Extra egy immunjavító 
hatású ásványi anyag kombinációs készítmény, amely 
megelőző kezeléssel, gyakran a Bioplan Groei készítménnyel 
kombináltan alkalmazva, javítja a Gumboró -betegség, a 
fertőző csirke anémia (CAV) és más fertőző betegségekkel 
szembeni ellenállóképességet, növeli az  immunitást.

Vitaplan DCP: A Vitaplan DCP folyékony Ca és P tartalmú 
takarmány-kiegészítő baromf iállományok részére, 
amely elősegíti a csontozat növekedését. Használható 
angolkór-szerű problémák esetén és a tojáshéj minőség 
fenntartására a tojóidőszak végéig.

A folyékony takarmány-kiegészítők 
jelentik a sikerhez vezető utat!
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Vitaplan C Extra
belsőleges oldat

A hőstressz okozta elhullás-
növekedés és termeléscsökkenés 
kiváló ellenszere.

Összetétel: 
• C-vitamin
• Kálium-klorid
• Ammónium-klorid
•  Nátriumbikarbonát

Vitaplan C Oral
belsőleges oldat

Legalább 16 órán keresztül stabil 
C-vitamint tartalmaz. Hőstressz 
esetén; oltási reakciókra; 
antibiotikus kezelést követően

Összetétel:
• C-vitamin

243103N-20 NADAL® COVID-19 antigén gyorsteszt 4000 Ft 4200 Ft

CHA2
KEWEI® COVID-19 IgG/IgM ellenanyag 
gyorteszt 2880 Ft 3024 Ft

LIMP1
Pulzoximéter, véroxigénszint mérő, ujjra 
csiptethető 3000 Ft 3810 Ft

PROT1 CLUNGENE® COVID-19 antigén gyorsteszt 3950 Ft 4148 Ft

WELLB1
WELL BIOTECH® COVID-19 antigén 
gyorsteszt (nyálból) 3350 Ft 3518 Ft

CK1503 Infravörös lázmérő CK-1503 17 000 Ft 21590 Ft

BELATIM7 Infravörös lázmérő Grundig 17 000 Ft 21590 Ft

WELLB2
WELL BIOTECH® COVID-19 ellenanyag 
gyorsteszt (vérből) 3312 Ft 3478 Ft

Cikkszám Cikknév  Nettó ár Bruttó ár

Kérdése esetén 
forduljon kereskedelmi 
képviselőjéhez!

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

World-Pharma Kft.

WORLD – PHARMA GYORSTESZTEK

Miben nyújthat
megoldást a termékünk:

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vitaplan%20c&skat=372
https://worldpharma.hu/
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Kern ORA 3SA 
refraktométer 
 » Fő felhasználási területek: 

Mezőgazdaság, boripar, 
gyümölcstermesztés, 
állattenyésztés.

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

hőmérséklet kompenzáció.

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

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

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

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

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

Dräger X-am 5600 
gázérzékelő

Astori Quick Afla M1 
gyorsteszt

Milkotronic Lactoscan S PFP
tejanalizátor

 » CO2, ammónia, metán, és más gázok 
méréséhez

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

optikai 180 fokban és vibrációs). 

 » Beltartalom mérés tejben 1 perc alatt
 » Zsír, fehérje, zsírmentes szárazanyag, laktóz, 

sűrűség, idegen víz, fagyáspont, sótartalom. 
Tisztítás 2 perisztaltikus szivattyúval.

 » EU MRL szerinti Aflatoxin M1 vizsgálat
 » Vizsgálati idő csupán 2x5 perc
 » Inkubátor, vagy más laboreszköz nem szükséges a 

teszthez, környezeti hőmérsékleten használható
 » A csomag mindent tartalmaz ami a vizsgálathoz kell
 » Alacsony ár!  

 
Mennyiségi meghatározás az RDS-2500 leolvasó 
készülékkel 10 ppt-től 350 ppt-ig terjedő 
tartományban.

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

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

https://www.anitech.hu/
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Lactade gel
Gél állagú, szájon adható ionizált kalcium készítmény 

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

Az ellés után jelentkező hypokalcémia 
és bénulásos tünetek 
megelőzésére és kezelésére

NOR-MITE Liquid

Piglet Protector

Belsőleges oldat

Összetétel: aromás növényi olajok
Kiszerelés: 1 liter

Természetes hatékonyság a 
tyúktetvek és légyinvázió ellen

BIO- 
gazdaságokban 
is használható

10+10 

AKCIÓ!

5+1 

AKCIÓ!

Kiegészítő takarmány újszülött malacok részére

Összetétel: kolosztrumkivonat, probiotikum, 
vitaminok
Kiszerelés: 80 ml

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

AKCIÓ!
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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 intézményhigi-
éniai termékek is.

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

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

Mellettük elérhetőek több világszínvonalú gyártó ter-
mékei 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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ANITECH

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

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





