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ódunkb

an felelősséget vállalni. A
z újságb
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eken látottaktól.

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://www.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

  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

  Igazgató Kincses Nándor +36 (30) 267-5427 kincses.nandor@alpha-vet.hu
  Értékesítési vezető Jánosa Tibor +36 (30) 357-8873 janosa.tibor@alpha-vet.hu

Hygitech értékesítőink

Forduljon hozzánk bizalommal!
  Tóth András Állatgyógyszer-üzletág üzletfejlesztési és értékesítési igazgató +36 (30) 279-3492 toth.andras@alpha-vet.hu

  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!

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

https://www.alphaportal.hu/
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 5+1 AKCIÓS Termékeink

VETMULIN 45% 1 kg por
A tiamulin érzékeny Brachyspira hyodysenteriae 
okozta sertésdizentéria, valamint a Mycoplasma 
hyopneumoniae okozta enzootiás pneumonia 
kezelésére.
Hatóanyag: Tiamulin

MULTISHIELD DC tőgyinfúzió 24x 
tőgyinfúzió A.U.V. 
Szárazon állás alatti,  szubklinikai tőgy-gyulladást 
okozó mikroorganizmusok által okozott fertőzések 
kezelésére.
Hatóanyag: neomicin, penetamát, benzil-penicillin

VETMULIN 12,5% 1 l
Brachyspira hyodisenteriae okozta dizentéria kezelésére 
7 ml/100 ttkg készítmény 5 napon át. Mycoplasma 
hyopneumaniae okozta enzoociás pneumonia. Vemhesség és 
laktáció idején alkalmazható.
Hatóanyag: 12,5 mg/ml tiamulin ivóvízben való alkalmazáshoz.

BELACOL 24% liquid 1 l
belsőleges oldat ivóvízbe vagy tejpótlóba keverve
Enterális E. coli fertőzéseinek kezelésére.
Hatóanyag: kolisztin szulfát

ÉEVI: ehető 

szövetek:
0 NAP

APRAVET
552 NE/mg WS 1,8 kg
Apramicinre érzékeny enterális E. coli fertőzések. Szopós 
borjúban Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin 
okozta megbetegedés kezelése.
Hatóanyag: apramicin 

https://www.alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv4-vetmulin-45-vizoldekony-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/multit-multishield-dc-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/bel155-belacol-24-liquid-1-liter
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Ajánlataink szarvasmarhák, juhok részére

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

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

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

ÉEVI: 0 
NAP

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

ÉEVI: 0 
NAP

antibiotikum 
mentes!

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

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

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

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

5+1 

AKCIÓ!
5+1 

AKCIÓ!

MEGANYL
oldatos injekció
Szarvasmarhák 
légzőszervi meg-
betegedéseihez 
társuló gyulladá-
sainak csökkenté-
sére, lázcsillapítás

Hatóanyag: Flunixin

TILMOVET
M. hyopneumo-
niae, Pasteurella 
multocida és 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
által okozott légúti 
fertőzések keze-
lésére
Hatóanyag:  tilmikozin

PW LYNCO
400 mg/g por
M. hyopneumonae 
által okozott 
enzoociás 
pneumónia.
Hatóanyag: Linkomicin

ÉEVI: 1 
NAP

PAROFOR 
CRYPTO
belsőleges oldat
Az állományban 
diagnosztizált 
Cryptosporidium 
parvum okozta 
okozta hasmenés 
előfordulásának 
csökkentésére, 
megelőzésére.
Hatóanyag: paromomicin

3 db vásárlása esetén 5 % kedvezményt adunk
Ajánlataink sertések részére

SPOTINOR 
Szarvasmarha 
tetvek és legyek 
okozta fertőzöttsé-
gének kezelésére 
és megelőzésére.
Hatóanyag: Deltametrin

EPRIZERO
Fonalférgek, tüdő-
féreg, tetvek és 
rühatkák fertőzé-
sek kezelésére és 
megelőzésére.
Hatóanyag: Eprinomektin

Kiemelt ajánlatunk

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekmehtablettak/gar80-uraksha-mehtabletta-80x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/biov33-lineomam-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyektogyinfuziok/multit-multishield-dc-togyinfuzio-24x
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekgyulladascsokkento-injekcio/syva2-meganyl-50-mgml-oldatos-injekcio-100-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/halofusol-halofusol-05-mgml-belsoleges-oldat-1000-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/parooralsz-parofor-crypto-140-000-neml-belsoleges-oldat-szarvasmarha-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/nbr6-spotinor-10-mgml-so-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/nor129-eprizero-pour-on-1-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/g2100070-locatim-60-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/lynco-pw-lynco-400-mgg-por-1-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv1-tilmovet-25-oral-sol-960-ml
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv7-pharmasin-10-gyogypremix-5-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/huv5-vetmulin-10-premix-20-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0011-alphadoxan-100-mgg-gyogypremix-serteseknek-a-u-v-10-kg-hu
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TRISUL
MIX

Házityúkok és házinyúl kokcidiózisának, 
házityúk Pasteurella multocida 
okozta baromfikolera és Haemophilus 
paragallinarum okozta haemophylus 
náthájának gyógykezelésére.
Hatóanyag: szulfadimetoxin

Jól ismert, 

hatékonyság

újra elérhető!

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=trisulmix&skat=372
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Ajánlataink baromfiak részére
NEO-TE-SOL
697 mg/g por
Bakteriális fertőzések 
gyógykezelésére.
Hatóanyag: 
oxitetraciklin-hidroklorid, 
neomicin-szulfátÉEVI: tojás:

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

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

ALPHAFLOROSOL 
Mycoplasma spp., 
E. coli, Haemophilus 
pargallinarum és Bordetella 
avium által okozott légúti 
fertőzések
Hatóanyag: doxiciklin-hiklát

Antiparazitikum ajánlataink

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

ÉEVI: 0 
NAP

DOZURIL
2,5% 1l
Jércék és broiler 
szülőállományok 
kokcidiózisának 
gyógykezelésére
Hatóanyag: Toltrazuril

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

ÁTK pályázatokhoz használható biológiailag 
igazoltan lebomló fertőtlenítő szereink.

https://www.alphaportal.hu/termekek/2849-neo-te-sol-50-g
https://www.alphaportal.hu/termekek/huv35-apravet-552-nemg-ws-18-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/prim011-phenoxypen-1-kg
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekantibiotikum-oralis-hasznalatra/phpk0054-alphaflorosol-100-mgml-oldat-1-l-hu
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=trisulmix&skat=372
https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekbelso-parazita-ellenes-szer/dpo2-dozuril-25-mgml-1-liter-baromfi
https://www.alphaportal.hu/termekek/amp400-amproline-400-mgml-oldat-5-liter
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=gallifen&skat=372
https://www.hygitech.hu/
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Baromfi és sertés részére bélgyulladások megelőzése: 
Bactrill L400 Kiegészítő takarmány 

A készítmény hagymafélék (Allium L) kivonatából készült 
egy szabadalommal védett eljárás során. Magas kon-
centrációjú, stabil készítmény széles hőmérsékleti és pH 
határok között is. A termék aktív összetevői baktérium és 
gombaellenes hatással bírnak.

Baromfiban klinikai tanulmányok során a készítmény 
gátló hatást mutatott a különböző termelő állományok 
klinikai eseteiből izolált baktériumokra.

Sertésen a készítmény megakadályozza a Salmonella és 
E. coli fertőzéseket, valamint csökkenti a kokcidium és 
kriptosporídium fertőzések előfordulását. Ideális a malac 
hasmenések megelőzésére és hozamfokozásra.

Baromfi vírusfertőzéseinek kivédésére: Antivir Kiegé-
szítő takarmány 

Természetes növényi kivonatokból származó illóolajok 
keveréke, kiegészítve gondosan válogatott vitaminokkal, 
célzottan az immunrendszer erősítésre. Az aktív összete-
vők immunstimuláló hatásúak, többek között erősítik a T 
lymphocyták aktivitását – ezek a lymphocyták felelősek 
az immunválaszért a vírusfertőzések esetén. A készít-
mény erősíti az immunrendszert a káros baktériumflóra 
gyérítése által, és támogatja a hasznos bélbaktériumok 
kolonizációját.

Tehén ellési bénulás megelőzése új formában: Calcio 
gél Kiegészítő takarmány 

A termék összetevői kalcium hiány esetén támogatják 
a szervezetet és a csontrendszert. Kalcium, cink, réz és 
magnézium tartalma könnyen felszívódó kelát kötésben 
található, segítik visszaállítani a normál vérszintet. A ter-
mék csökkenti az ellési bénulás kockázatát.

Másik összetevője a triptofán: a serotonin előanyaga, 
amely növeli a szervezet calcium szintjét. A specális ösz-

szeállítású aromaanyagoknak köszönhetően az állatok 
szívesen fogyasztják és ezáltal pótlódik a szervezet ásvá-
nyi anyag hiánya, és erősödik a csontrendszer is.

Borjak vírusos légzőszervi betegségeinek kivédésére: 
Pulmo calf Kiegészítő takarmány 

A termék összetevői támogatják a szarvasmarha légző 
szervrendszerének hibátlan működését. Rendelkezik 
gyulladáscsökkentő, fájdalom csillapító, lázcsillapító és 
baktérium ellenes hatással is. Ezen felül megelőző, hű-
sítő-nyugtató és nyálkaoldó hatású. Baktérium és gom-
baölő tulajdonságokkal is rendelkezik. Segít eltávolítani a 
hörgőkben képződött nyálkát, ezáltal biztosítva a szabad 
légutat. Csökkenti a nyálkahártya izgalmát, és általános 
nyugtató hatású.

Borjak rehydrálására: Hydro calf forte Kiegészítő ta-
karmány 

Összetett termék víz és elektrolit pótlásra. Ideális össze-
tételben tartalmazza a Na, Ca, K, Cl ionokat, segítve ezzel 
az exsiccalt borjak sav-bázis egyensúlyának stabilizálását, 
megelőzi a metabolikus acidózist. A hozzáadott vajsavak 
regenerálják a sérült bélbolyhokat, növelik azok magas-
ságát, és a bélcsatorna felszívóképességét. A propioná-
tok a bélbolyhok hámsejtjeinek jó tápanyagai és erősítői. 
Az inozit mint a sejtmembránok és lipoprotein hártyák 
alkotórésze, segítik a megfelelő elektrolit felszívódást és 
és a tápanyagok bejutását a bélhámsejtekbe. A termék 
citromsav szintje kevesebb mint 30 mmol/liter tejpótló-
ba keverve, így bekeverhető abba is. A használata során 
nem  gátolja az oltógyomorban a tejfehérje alvadását, 
segíti a normál emésztési folyamatot. A fekete bodza ak-
tiválja a szervezet védekező rendszerét. Oregano kivonat 
fertőtlenítő és bakteriosztatikus hatású, így kíméletesen 
segíti a megbomlott bélflóra normalizálódását.

„A tudomány bölcsessége-a természet ereje”

Régi problémák megelőzése speciális új megoldásokkal
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BRUCELLÓZIS VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE RÖVID 

HATÁRIDŐVEL! 148/2007 RENDELET TERHÉRE IS

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 vizs-
gálatokat 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 REN-
DELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 

VIZSGÁLATOK

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

https://www.phylaxialabor.hu/
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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.

A ROVAR INVÁZIÓ GAZDASÁGIKÁRTÉTELÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20antimast&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitapol%20liquid&skat=372
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny27-physiolick-peace-fokhagymas-nyalotomb-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/vitny28-equipassion-vitalite-ete-fokhagymas-nyalotomb-lovaknak-18-kg
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Hőstressz cikk
Uppetapol + Uppetite pig

Mi is a hőstressz? Érint engem egyáltalán? Mit tehetnék? Ez stressz, vagy hőguta?

Hasonló kérdések fogalmazódnak meg sok gazdálkodóban a meteorológiai előrejelzéseket hallgatva. 
Mi ez tulajdonképpen, milyen hatásai vannak állatainkra, az állattartóra, a gazdasági eredményeinkre, 
és a tulajdonosra? Ezt foglalom össze röviden írásomban.

Az alábbi táblázat a tojótyúk hőérzékenységét mutatja a páratartalom és hőmérséklet függvényében:

Mi történik hőstressz idején?

Az emlősök és a madarak állandó testhőmérsékletű állatok, precíz szabályozó mechanizmust működtetnek, 
testhőmérsékletük szűk határok között változik. Ha megnő a külső hőmérséklet és páratartalom, akkor 
csökken a lehetősége a szervezetnek a hőleadásra. Az anyagcsere során melléktermékként képződő hő 
eltávolitása gátolt, a hőleadási folyamatok zavara alakul ki, aminek testi hatásai jelentkeznek. A hőstressz 
mértéke függ a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól, az állatfaji sajátosságoktól is.

F C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

68 20 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68

72 22 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72

75 24 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75

79 26 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79

82 28 70 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82

86 30 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86

90 32 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90

93 34 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

97 36 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97

100 38 78 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100

Relative Humidity (%)

Te
m

pe
ra

tu
re

nincs hőstressz

Figyelmeztetés: kezdjük meg a védekezést: 
ventilláció, párakapu, stb. Viselkedés változás 
állatainknál: több vízivás, lihegés, zihálás.

Veszélyes tartomány: Erős stressz, azonnal 
csökkentsük, ha lehet. Növeljük a ventillációt,  
állítsuk az irányát és sebességét. Nedvesítsük 
a levegőt, Koncentráltabb takarmányt ad-
junk, időnként öblítsük át hideg vízzel az 
itatórendszert.

Vészhelyzet! Ne szállíts, ne csoportosíts, ne 
vakcinázz! Ne etess a forró órákban!
Csökkentsd a megvilágítást és fényerőt, 
hogy a mozgással járó hőtermelés csök-
kenjen!

Védje állatait a hőstressz idején!

TÖBBSZINTŰ 
HATÁS!
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De mi is történik ilyenkor valójában?

Hőstressz sejtszinten:
Megnő a testhőmérséklet, emiatt a mitokondriális 
energiataermelő rendszer zavart szenved. Szabad 
gyökök képződnek nagy mennyiségben, „hősokk 
proteinek” termelődnek. 
Fenti folyamatok hatására az antioxidáns igény se-
jtszinten megnő, az antioxidáns raktárak kiürülnek, a 
sejtszervecskékben oxidatív károk képződnek. Zavar 
keletkezik az antioxidatív anyagok felhasználásában 
és az immunrendszer működésében. Ezzel egyide-
jűleg megváltozik az aminosav szállító rendszer 
működése a bél falában és az izmokban, módosul-
nak az anyagcsere-folyamatok (máj: AST, ALT, ALKP); 
megnő a vércukorszint; változik a vér koleszterinszint 
és trigliceridek szintje.
A csökkent étvágy miatt csökken az ásványi anyag 
felvétel és az antioxidánsok felvétele. Izzadás: ásványi 
anyag vesztést okoz, míg a ziháláskor ásványi anyag 
vesztés mellet a respirációs alkalózis is fellép, káros 
szabad gyökök száma megnő.

Hőstressz az állati szervezet szintjén:
Fenti változásokkal együtt az állati test egészségi 
állapota is megváltozik. Hőszabályozási folyamatok 
indulnak be, normál testfunkciók megváltoznak, 
takarmányfelvétel csökken, emésztés hatékonysá-
ga romlik, szaporodásbiológiai és immunrendszeri 
zavarok jelentkeznek. Ezek a folyamatok során először 
az étvágy csökken, majd az állat zihálni kezd, töb-
bet iszik. A sok vízivás miatt több vizelet képződik, 
amivel jelentős mennyiségű ásványi anyag távozik 
a szervezetből, a sav-bázis egyensúly felborul. Ezek 
hatására csökken a növekedés és termelés. A se-
jtszintű funkciózavar mértékétől függően akár le 
is állhat. A sejtek helyreállítási folyamatai sérülnek, 
a betegségekkel és toxinokkal szembeni ellenálló 
képesség csökken, immunrendszer működése csök-
ken, a hirtelen elhullások száma megnő.

Hőstressz az épületben:
A károk csökkentése érdekében az épület szellőz-
tetését fokozzuk, mivel a nagyobb légsebesség a 
páratartalmat csökkenti. Ha tehetjük, fokozzuk a 
hűtőrendszer működését, csökkentsük az állomány 
sűrűséget. A kisebb állomány sűrűségnél a hőleadás 
lehetősége megnő, a páratartalom csökken, így az 
állomány ellenálló képessége nő.

Hőstressz a takarmányozásban:
A fehérjék arányát csökkentsük, az aminosav 
kiegészítés javára. Ezáltal az emésztéskor felszabaduló 
hőmennyiség csökken. Növeljük az esszenciális ami-
nosavak mennyiségét. Csökkentsük a szénhidrátok- 
növeljük a zsírok arányát, mivel így koncentráltabb 
takarmányt adhatunk a csökkent étvágyú állatnak. 
ugyanezen okból a rosttartalom is csökkentendő. Fon-
tos gyakorlati tanács: a hűvösebb órákban etessünk, 
ilyenkor az emésztéskor felszabaduló hő nem terheli 
úgy a szervezetet.

Hőstressz a telep szintjén: 
Kisebb termelési eredmények (tej, tojás, súlygyara-
podás, szaporodásbiológia),  romló immunválasz 
a vakcinázásra, betegségek jelentkeznek, elhullás 
megnő. Jelentős gazdasági kár.

Teendők és lehetőségek: 
-  A környezetben: ventillációval a légáramlás fokozása; 

ha lehet hűtés; állománysűrűség csökkentése.
-  A takarmányozásban: fehérje/aminosav és szénhidrát 

/zsír arány csökkentése; rost tartalom csökkentése; 
etetési időszak optimalizálása.

-  Takarmány-kigészítők használata: Antioxidánsok 
bevitele; ásványi anyag pótlás; ozmózis rendezése.

   A hőstressz elleni készítmények használatával a           
jelentkező gazdasági károk jelentősen csökken-
thetők.

Javasolt takarmány-kiegészítő termékek a 
hőstresszes időszakban:
-Vitapol termékek minden álllatfajnak;
- Norovit thermo, Vitaplan C oral és Vitaplan C extra 
főként baromfi és sertések részére

-Uppetapol kérődzők részére
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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://www.alphaportal.hu/termekek/org42-uppetapol-25-kg
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitogyogynovenytartalmu-termekek/uppig10-uppetite-pig-10-kg
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A TERMÉKEK HATÁSA
 TÖBB SZINTEN NYILVÁNUL MEG:

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

  A károsító baktériumok életfunkcióit gátolva segítik a 
gazdaszervezet természetes gyógyulási folyamatait

  Javítják az étvágyat, és a takarmány felvételt

  Vitamin tartalmuk nélkülözhetetlen az életműködések 
hatékony szinten tartásához

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

  A speciális összeállítású növényi kivonatok 
potencírozzák a többi összetevő jótékony hatását

Illóolajos termékcsalád
A jól bevált nagy kiszerelésű termékek 

mellett már galamboknak
és papagájoknak is

VITAPLAN C EXTRA
belsőleges oldat
A hőstressz okozta elhullásnövekedés és 
termeléscsökkenés kiváló ellenszere

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

NOROVIT THERMO
Fontos szerepet játszik az izom és májkárosodások 
megelőzésében. Javítja az immunrendszer működését. 
Stressz elleni védelmet biztosít. Hőstressz okozta 
elváltozások megelőzésére, csökkentésére
kifejezetten alkalmas lehet.

Gazdasági haszonállatok részére nagy kiszerelésben is!

https://www.alphaportal.hu/termekek/zag22-vitaplan-c-extra-10-kg
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=vitaplan%20c%20oral&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=norovit%20thermo&skat=372
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=illovit&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 napÚJ 

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.
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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

CHA1 BIOCREDIT® COVID-19 antigén gyorsteszt 6500 Ft 6825 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

AKCIÓK
Cikkszám Cikknév  Nettó ár Cikkszám            Cikknév  Nettó ár 

220412 Bovivet pata kötszer XL piros 10 db/csomag 7351

GHIS145 Equivet Méhmosó Cső 190cm Steril 1040

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes 28

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes 40

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes 14

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes 90

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes 16

273861 Katéter Foley szilikon 6 Fr, 21 in 2,0mm x 55cm 5x 15966

273863 Katéter Foley szilikon 8 Fr, 21 in 2,6mm x 55cm 5x 16232

BELA6 Kesztyű latex púderezett steril Valueline 6. -XS 105

240574 Kruuse herélő olló kombi No.24 9968

180006 KRUUSE Thygesen féle magzatdaraboló 100 cm 61872

161278 Nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 450x600 mm 10x 
Valueline 2089

161279 Nedvességfelszívő műtéti alátét kendő 600x900 mm 10x 
Valueline 2178

292020 Tonovet Plus tonométer 820884

170300 Tőgykanül Gyapjú 3,0 mm Colombus Kruuse 20 db 2391

PFV536754_1 Tőgykötöző Pólya 6 Cm X 4,5 M 2227

273310 Védőgallér Eh. 7.5 Cm Buster 561

273320 Védőgallér Eh.10 Cm Buster 640

273325 Védőgallér Eh.12.5cm Buster 728

273330 Védőgallér Eh.15 Cm Buster 858

273340 Védőgallér Eh.20cm Buster 947

273350 Védőgallér Eh.25cm Buster 1212

273360 Védőgallér Eh.30cm Buster 1432

273375 Védőgallér papagáj 80 mm 231

273376 Védőgallér papagáj 100 mm 322

273377 Védőgallér papagáj 140 mm 375

273378 Védőgallér papagáj 200 mm 564

273500 Védőgallér Buster brachycephal (rövid fejű) XS 736

273501 Védőgallér Buster brachycephal (rövid fejű) S 1033

273502 Védőgallér Buster brachycephal (rövid fejű) M 1341

273503 Védőgallér Buster brachycephal (rövid fejű) L 1774

273521 Védőgallér Buster "Under Construction" felirattal 10 cm 701

273522 Védőgallér Buster "Under Construction" felirattal 12,5 cm 793

273523 Védőgallér Buster "Under Construction" felirattal 15 cm 1012

KRU273367 Védőgallér Eh.40 Cm Buster 3682

KRU273368 Védőgallér Eh.35cm Buster 2926

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=kruuse&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

Lactoscan Combo
tejanalizátor

Lactoscan SCC KIT

 » 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.

 » Szomatikus sejtszámláló és beltartalommérő 
egyben: beépített Windows 10 tablet billentyűzettel 
és egérrel, wi-fi, bluetooth csatlakozással

 » Beltartalommérés tejben 1 perc alatt: Zsír, fehérje, 
zsírmentes szárazanyag, laktóz, sűrűség, idegen 
víz, fagyáspont, sótartalom. Tisztítás perisztaltikus 
szivattyúval.

 » Szomatikus sejtszámláló: beépített Windows 10 
tablet billentyűzettel és egérrel, wi-fi, bluetooth 
csatlakozással

 » Szomatikus sejtszámlálás rendkívül pontosan
 » optikai vizsgálattal és szoftveres elemzéssel.

 » 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

Thermailite 2
kalibrált maghőmérő
 » Élelmiszeripari felhasználásra.
 » Mérési tartomány: -39.9 C ...+149,9 C között
 » Mérési pontosság: +0,5
 » Felbontás: 0,1 C
 » A védőtok megrendelhető 1.700 Ft+ Áfa áron

Kern DAB 100-3
szárazanyag tartalom analizátor

 » Felbontás 1 mg
 » maximális mintaméret: 110 g
 » 400 W halogén kvarcüveg fűtőbetét
 » német minőség

385.000 Ft 
+ Áfa

Kikkoman Luminometer
SMART
 » A legújabb japán higiéniai műszer, amely az 

egyedülálló A3 mintavevővel nemcsak ATP-t, 
de egyidejűleg ADP-t és AMP-t is mér.

 » Rendkívül egyszerúű használat, a felhőben 
tárolt eredmények bárhonnan hozzáférhetőek.

450.000 Ft 
+ Áfa

1.400.000 Ft 
+ Áfa

50.000 Ft + 
Áfa

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 ellenBIO- 

gazdaságokban 
is használható

10+10 

AKCIÓ!

5+1 

AKCIÓ!

Kiegészítő takarmány újszülött malacok részére

Összetétel: kolosztrumkivonat, probiotikum, vitaminok
Kiszerelés: 80 ml

Az emésztés stabilizálására, az emésztési zavarok 
kockázatának megelőzésére

9+1 

AKCIÓ!

https://www.alphaportal.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyekanyagforgalomra-hato-szer/gar69-lactade-gel-300-g
https://www.alphaportal.hu/termekek/norfeed5-nor-mite-1-l
https://www.alphaportal.hu/haszonallat-takarmanykiegeszitoegyeb-takarmanykiegeszitok/4728huh-piglet-protector-80-ml
https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=gastroferm&skat=372
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www.virbac.hu • Telefon:(70)3387178 • (70)3387179 • (70)3387177

 Széles hatásspektrumú cefalosporin 

 Nagymértékű és homogén tőgyszöveti diff úzió 

 az összetételnek köszönhetően

 Rövid várakozási idő

 Alacsony rezisztencia kockázat

Virbactan®

Hatékony és biztonságos

Shaping the future of animal health

https://www.alphaportal.hu/termekek/?keres=virbactan&skat=372
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www.virbac.hu • Telefon:(70)3387178 • (70)3387179 • (70)3387177

 Széles hatásspektrumú cefalosporin 

 Nagymértékű és homogén tőgyszöveti diff úzió 

 az összetételnek köszönhetően

 Rövid várakozási idő

 Alacsony rezisztencia kockázat

Virbactan®

Hatékony és biztonságos

Shaping the future of animal health

Ketózis az állományban.
Ki van veszélyben?
Három egyszerű kiválasztási kritérium:

Kövér 1
 

A kondició pontszám magasabb
(BCS≥3,5 a szárazon-állás 

időszakában)

Beteg2

Tehenek, amelyek kórelőzményében  
 energia-hiánnyal összefüggő beteg-
ségek szerepelnek pl. méhgyulladás, 

burok visszatartás, ketózis

Öreg3

 

3. ellésen felüli tehenek

Egy hatékony állat-egészségügyi megoldás:
–  A Kexxtone csökkenti a ketosis előfordulását az ellés körüli időszakban 

tehén / üsző, amelyek hajlamosak rá

– A Kexxtone könnyen beadható, egyadagos orális 
    intraruminális bólusz

A Kexxtone segít a tehenek egészségének 
megőrzésében

HIVATKOZÁSOK:
1. Gillund P et al. 2001. Body condition related to ketosis and reproductive performance in Norwegian dairy cows. J. Dairy Sci. 84:1390-1396.
2. Berge C, Vertenten G 2014. A fi eld study to determine the prevalence, dairy herd management systems, and fresh cow clinical conditions  
         associated with ketosis in western European dairy herds. J. Dairy Sci. 97: 2145-2154.
3. Mulligan FJ. 2012. A herd health approach to dairy cow nutrition and production diseases of the transition and early lactation dairy cow.  
         Proceedings of the 27th World Buiatrics Congress, Lisbon, Portugal. p. 89-96.

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kexxtone-epar-product-information_hu.pdf

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki. A forgalomba hozatali engedélyt az Európai 
Bizottság adta ki.

A Kexxtone, az Elanco és az átlós sáv logó az Elanco vagy társult vállalkozásai védjegyei.
© 2021 Elanco és társult vállalkozásai. PM-HU-21-0093

További információért forduljon az Elanco helyi képviseletéhez.

https://www.alphaportal.hu/termekek/kexx01-kexxtone-bolusz-5x1


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

