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

® 2021 Intervet International B.V., amely MSD Animal Health néven is ismert. Minden jog fenntartva. 294350

Ez a vakcina mindent megváltoztat

A kölyökkutyák életeket 
változtatnak meg 

Protection unites us.

Bemutatjuk az ÚJ Nobivac® DP PLUS-t —
Az első vakcinát, amely már négy hetes kortól alkalmazható és a kutya-parvovírussal szembeni maternális ellenanyagok 
nem befolyásolják a vakcina hatékonyságát. A Nobivac® DP PLUS vakcina egyben az első olyan vakcina, amely egy 
parvovírus 2c mezei törzsre alapozott. A gyorsan kialakuló immunitást és áttörést jelentő védettséget nyújtó  
Nobivac® DP PLUS egy új korszak kezdetét jelenti a kölyökkutyák védelmében. 

További információkért keresse MSD Animal Health kereskedelmi képviselőjét!

DP PLUS

FORRADALMI VÉDELEM  
A KÖLYÖKKUTYÁK SZÁMÁRA

Intervet Hungária Kft.*, az MSD Animal Health tagja, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet Telefon: +36 1 439 4540  
Fax: +36 1 439 4549 E-mail: info.hungary@merck.com Web: www.msd-animal-health.hu * a Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA leányvállalata  
A hirdetés nem teljes körű! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!
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BOLHÁK ÉS KULLANCSOK 
NÉLKÜL SZABADON! 

3x
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

4x
PIPETTA

1x
PIPETTA

Hatóanyag: Fipronil 67 mg, (S)-metoprén 60,30 mg
Önálló bolhafertőzöttség vagy bolhákkal, kullancsokkal és/vagy szőrtetvekkel történt
egyidejű fertőzöttség kezelésére. Kullancsok (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,
Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) okozta fertőzések kezelésére.

TÁMADUNK AZ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN!

6+2 

AKCIÓ!*

ÚJ!

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=fiprex%20duo
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 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
Áo műszer és labor szervíz
Fülöp Ádám +36-30/450-7656 
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

Nyugat-Magyarország Fekete János +36 30 631 2908 fekete.janos@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Kovács Csaba +36 30 754 2006 kovacs.csaba@alpha-vet.hu
Kelet-Magyarország Dencsák Mihály +36 30 593 6345 dencsak.mihaly@alpha-vet.hu

 Régióvezetők

 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
Közép-Magyarország Sziva Csaba +36(30) 481-6249 sziva.csaba@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

Állategészségügy / Veterinary

Mozsár Andor
Állatorvosi társállatos 
üzletfejlesztési és kereskedelmi 
igazgató

mozsar.andor@alpha-vet.hu

+36-30/400-2118

Tóth András
Vet állategészségügyi 
divízió vezető

toth.andras@alpha-vet.hu

+36-30/279-3492

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   

Kérdéseivel  forduljon hozzá nk bizalommal:

Dr. Galambos Márton (Selmecbánya, 1820. április 15. 
– Pozsony, 1872. szeptember 16.) állatorvos, orvos, 
honvédorvos, a magyarországi immunológiai kuta-
tások egyik úttörője.
Középiskolai tanulmányait a Pesti Kegyesrendiek 
Gimnáziumában végezte, majd a Pesti Egyetem Or-
vosi fakultásra iratkozott be. Itt 1842-ben szerzett 
oklevelet, majd tanulmányait az orvosi karon foly-
tatta. 1846-ban sebész- és szülészmesteri, 1847-
ben állatorvosi oklevelet szerzett. Orvosi oklevelét 
csak később, 1858-ban kapta meg.
1847-től Zlamál Vilmos tanársegédjeként dolgozott 
a Pesti cs. kir. Állatgyógyintézetben. Az 1848–49-es 
szabadságharcban honvédorvosként vett részt. A 
magyar kormány 1849-ben segédtanárrá nevezte 
ki. A szabadságharc leverése után I. Ferenc József 
megerősítette kinevezését. Ekkortól a házi emlősök 
természetrajza, a gyógyszertan és rendeléstan, illetve 
a tenyésztéstan előadója lett. A szabadságharc alatt 
tanúsított hazafias magatartása miatt a kormányzat 
1853. április 23-án felfüggesztette állásából és a ta-
nári működéstől eltiltotta. Állásába 1856. szeptember 
12-én helyezték vissza. 1959-ben rendkívüli tanárrá 
nevezték ki, egyúttal kilenc tantárgy előadásával bíz-
ták meg. A túlterhelés következtében megbetegedett, 
így a következő években tanári feladatainak csak 
korlátozottan tudott megfelelni. 1863-ban nyilvános 
rendes tanárrá nevezték ki. Ettől kezdve az előkészítő 

tantárgyakon kívül a kór- és gyógytant, a kórbonctant 
és a gyógyszertant adta elő. Magyarországon ő volt 
az első, aki önálló stúdium keretében oktatta az ál-
latorvosi kórbonctant és kórbonctani jegyzetet is 
készített. 
Sírhelye 1918. március 10-éig Pozsonyban volt, ekkor 
földi maradványait Budapestre hozták és a Fiumei 
úti sírkertben temették el. Sírját azóta felszámolták. 
1981-ben Hondromatisz Rigasz görög származású 
magyar szobrászművész Galambos Márton portréját 
ábrázoló bronz érmét készített. Műve a Szent István 
Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárához tarto-
zó Állatorvos-történeti Gyűjteményben található.

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalú magyarországi állatorvosképzés 
egyetlen hazai intézményeként egyetemünk 
mindig különös gondot fordított arra, hogy az 
állatorvosképzés nagyjainak méltó emléket ál-
lítson. A több mint 230 éves múlttal rendelkező 
alma mater elismert oktatók és kutatók egész 
sorát adta hazánk és a világ állatorvos-tudo-
mányának.  Amennyiben az Állatorvostudományi 
Egyetem kezdeményezésével azonosulva szíve-
sen támogatnád a szobor elkészítését, akkor a 
lehetőségekhez mérten kérjük járulj hozzá, hogy 
Galambos Mártonnak méltó emléket állítson 
egyetemünk.

Adománygyűjtés  
Dr. Galambos Márton 
(1820 – 1872) szobrának 
elhelyezésére és 
megvalósításának 
támogatására

A támogatás az Alapítvány számlaszámára történő átutalással tehető meg, 
amelyhez a szükséges információk a következők:
Alapítvány neve: EQUUSVET Hallgatói Kulturális és Szociális Alapítvány
Alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11707024 – 20437925

A közlemény rovatban írjatok fel: Dr. Galambos Márton szobor
Dr. Sótonyi Péter Rektor úr kérésének eleget téve köszönik a megtisztelő adomá-
nyokat, és mindenkit várnak a szobor október második felére tervezett ünnepé-
lyes avatására, amelynek időpontjáról a későbbiekben küldenek értesítést.
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I M M U N E R Ő S Í T É S  FELSŐFOKON.

DMG + Betaine 
immunerős í t ő  c seppek 
társá l la tok  számára

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

•  Támogatja az immunrendszert, a gyógyulási és regenerálódási folyamatokat, 
fokozza az étvágyat

•  Javítja az általános állapotot
•  Fertőző betegségek kiegészítő kezelésére is javallott
•  Fokozza a teljesítőképességet, továbbá az idős állatok vitalitását
•  Támogatja a máj méregtelenítő funkcióját, a szívműködést és a vérkeringést
•  Segíti a szervezet daganatok elleni küzdelmét

5+1
BEVEZETŐ 

AKCIÓ!*

ÚJ!
AJÁNLÁSÁVAL

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/dmg30ml-arthrocol-dmg--in-30ml
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ŐSZI AKCIÓ 

A KUTYÁS 

MOXICLEAR 

TERMÉKEKRE!10+7 

AKCIÓ!*

Hatóanyag: doxiciklin
Célállat fajok: kutya és macska

Javallatok:
Staphylococcus aureus és más Staphylococcus spp, Streptococcus 

spp, Bordetella bronchiseptica és Pasteurella spp doxiciklinre érzékeny 
törzsei okozta légúti fertőzések kezelésére kutyáknál és macskáknál.
Kullancs által terjesztett Ehrlichia canis fertőzés kezelésére kutyáknál.

A DOXYCARE 
250 db-os ízesített tabletta 

40 mg-os és 200 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

doxycare®

Használd kombinálva a

  
termékcsaláddal együtt!

ÚJ!

doxycare®
Megérkezett a

Doxyciklin tartalmú tabletta
K U T YÁ K N A K  É S  M A C S K Á N A K
az  -től.

*A csomag összetételt egyeztesd kereskedelmi képviselőddel! A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear%20kutya
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=doxycare
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A METROCARE 

250 db-os ízesített tabletta 

250 mg-os és 500 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

Hatóanyag: metronidazol
Célállat fajok: kutya és macska

Javallatok:
Giardia spp. és Clostridium spp. (vagyis C. perfringens vagy C. 

difficile) által okozott gyomor bélrendszeri fertőzések kezelésére. A húgy-
ivarszervek, szájüreg, torok és bőr metronidazolra érzékeny obligát anaerob 

baktériumok (pl. Clostridium spp) által okozott fertőzéseinek kezelésére.

metrocare®

ÚJ!

Metronidazol tartalmú tabletta
K U T YÁ K N A K  É S  M A C S K Á N A K
az  -től.

metrocare®
Megérkezett a

KABERGOLIN 50 µg/ml kutyáknak és macskáknak

ÚJ!
Szukák 

álvemhességének 
kezelésére
Szukák és 

nőstény macskák 
tejtermelésének 

leállítására.

Alkalmazási mód

A készítményt közvetlenül 
az állat szájába adva vagy 

táplálékkal elkeverve kell 
alkalmazni

Kiszerelés

• 7 ml
• 15 ml

Adagolás

Napi egyszer 0,1 ml/testtömeg 
kg (ami 5 mikrogramm/

testtömeg kg kabergolinnak 
felel meg) 4-6 egymást 
követő napon, a klinikai 

állapot súlyosságától 
függően. Ha a tünetek nem 

szűnnek meg egy kúra után, 
vagy a kezelés befejezését 

követően kiújulnak, akkor a 
kúra megismételhető

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=kabergovet
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=metrocare
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BETAMOX LA 100 ML
INJEKCIÓ

Hatóanyag: Amoxicillin
Kiszerelés: 100 ml
Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. 
Szarvasmarha, sertés, juh: amoxicillinre érzékeny kórokozók 
által okozott gyomor-bélfertőzések, 
légzőszervi betegségek, urogenitális 
fertőzések, bőr- és lágyszöveti fertőzések 
kezelésére. 
Kutya: műtét utáni fertőzések 
megelőzésére, perioperatív kezelésre, 
E. coli ill. Proteus mirabilis okozta 
bélgyulladások kezelésére

EUTHOXIN
INJEKCIÓ

Hatóanyag: Pentobarbitál
Kiszerelés: 100 ml
Kutya, macska, nyérc, görény, mezei 
nyúl, házinyúl, tengerimalac, hörcsög, 
patkány, egér, házityúk, galamb, 
díszmadarak, kisméretű kígyók, 
szárazföldi teknősök, gyíkok, békák, ló, 
szarvasmarha, sertéseknek eutanázia 
céljára. Emberi fogyasztásra vagy 
állatok etetésére szánt állatokon nem 
alkalmazható.

ENROXIL
ÍZESÍTETT TABLETTA

Hatóanyag: Enrofloxacin 
Kiszerelés: 15 mg, 50 mg, 150 mg
A készítmény kutyán és macskán alkalmazható a tápcsatorna, a 
légzőszervek, a húgy-ivarszervek és a bőr fertőzései, másodlagos 
sebfertőzések, szepszis kezelésére.

PEN&STREP 250 ML
INJEKCIÓ

Hatóanyag: Prokain penicillin, 
Dihidrosztreptomicin szulfát
Kiszerelés: 250 ml
Adagolás: 1 ml/25 ttkg. A készítményt 3 napon át szükséges 
alkalmazni.
Szarvasmarha, juh, sertés, kutya, 
macska: Penicillinre és sztreptomicinre 
érzékeny kórokozók által kiváltott 
megbetegedések gyógykezelésére

RELEASE
INJEKCIÓ

Hatóanyag: Pentobarbitál-nátrium
Kiszerelés: 100 ml
Adagolás: Lehetőség szerint az 
intravénás alkalmazási módot kell 
előnyben részesíteni.
Ló, póni, szarvasmarha, 
sertés, kutya, macska, nyérc, 
görény, mezei nyúl, házinyúl, 
tengerimalac, hörcsög, patkány, 
egér, házityúk, galamb, 
díszmadarak, kígyók, szárazföldi 
teknősök, gyíkok, békák 
eutanáziája céljából.

ALPHADERM PLUS
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY

Hatóanyag: Marbofloxacin, 
ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés:  100 ml
Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra.
Kutyák akut bőrgyullaldásának kezelésére, 
amennyiben a marbofloxacinra érzékeny 
Pseudomonas aeruginosa vagy Staphylococcus 
pseudointermedius és a ketokonazolra 
érzékeny Malassezia pachydermatis által 
okozott kevert fertőzés bizonyított.

Őszi BOMBAÁRAS ajánlat
Az akció érvényes: 2021.09.06- 2021.10.10. között, vagy a készlet erejéig

3+1 

AKCIÓ!*

3+1 

AKCIÓ!*

3+1 

AKCIÓ!*

3+1 

AKCIÓ!*

5+1 

AKCIÓ!*

5 780 Ft +ÁFA
15 mg, 100x

9 895 Ft +ÁFA
50 mg, 100x

20 690 Ft +ÁFA
150 mg, 100x

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/beta1-betamox-la-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/nor023-pen-and-strep-injekcio-250-ml
https://alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-50-mgml-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/wdt1-release-100-ml-pentobarbitone-sodium-30
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=enroxil%20tabletta
https://alphaportal.hu/termekek/alph7-alphaderm-plus-100-ml
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LÓ  I  KUTYA  I  MACSKA  |  DÍSZMADARAK  I  HÜLLŐK  |  PATKÁNY  I  HÖRCSÖG  |  
CSINCSILLA  I  EGÉR  |  MONGOL FUTÓEGÉR  |  TENGERIMALAC  |  VADÁSZGÖRÉNY  

Inhalációs 
anesztézia

bevezetésére és 
fenntartására. 

Hatóanyag: Izoflurán 1000 mg/g

Rövid ideig tartó 

általános anesztézia 

kiváltására ló, szamár, 

kutya és macska számára 

diagnosztikai és terápiás 

beavatkozások során

Intramuszkuláris és intravénás alkalmazás. 
Intravénás alkalmazás javasolt nagyállatoknál.

10+1 

AKCIÓ!*

Narkamon
Ketamin 100mg/ml | 50 ml

ÚJRA RENDELHETŐ!

ÚJRA RENDELHETŐ!

ISOFLUTEK
1000 mg/g

Bedinvetmab 

KORSZAKALKOTÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
Az ELSŐ és EGYETLEN injekciós, havi adagolású monoklonális 

ellenanyag-terápia, oszteoartritiszben szenvedő kutyák számára1

Hatékonyan enyhíti az 
oszteoartiritisz okozta fájdalmat 

1 teljes hónapon keresztül, 
bizonyított biztonságossági 
profillal1 - minimálisan terheli 
a májat és a veséket és nem 
tapasztalható jelentős GI-

mellékhatás2

Referenciák: 1. Librela SPC 2. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin 
Pharmacokinet.2010;49(8):493-507. 3. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 
2019;184(1):20-22. 4. Zoetis Study Number C866C-XC-17-194

Az állatgyógyászati készítmény neve: Librela 5 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 10 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 15 mg oldatos injekció kutyák 
számára, Librela 20 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 30 mg oldatos injekció kutyák számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Az 1 ml-es 
üveg tartalma 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg vagy 30 mg bedinvetmab; A bedinvetmab egy rekombináns technikával aranyhörcsög petefészek (CHO) sejtekben termelt kutya 
monoklonális ellenanyag. JAVALLAT: Kutyák oszteoartritisszel társult fájdalmának enyhítésére. ELLENJAVALLAT: Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb kutyáknál. Nem 
alkalmazható tenyésztésre szánt állatoknál. Nem alkalmazható vemhes vagy laktáló állatoknál. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓD: Szubkután alkalmazásra. Az ajánlott 
adag 0,5-1,0 mg/testtömeg kg, havonta egyszer. Az adagolási táblázat a használati utasítás része. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Nem értelmezhető. 
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni!  Hűtve (2°C – 8°C) tárolandó és szállítandó. 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/2/20/261/001-015. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Vényköteles. Dokumentum lezárási dátuma: 2021.03.18. CALIB52/03.21

Eltérő hatásmechanizmusú, 
mint a non-szteroid 

gyulladáscsökkentők - 
kifejezetten az idegi eredetű 

növekedési faktort (NGF) 
célozza meg, amely az 

oszteoartritisszel járó fájdalom 
kulcsszereplője.3 

Fokozódik a mozgékonyság és 
csökken a fájdalom - már az 

első injekciót követően4

Az állatorvos kezébe 
helyezi az oszteoartritisz 

fájdalomkezelését, havi terápiás 
lehetőséget biztosítva1

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/biov14-narkamon-50-ml
https://alphaportal.hu/termekek/isoflu250-isoflutek-250-ml


Bedinvetmab 

KORSZAKALKOTÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
Az ELSŐ és EGYETLEN injekciós, havi adagolású monoklonális 

ellenanyag-terápia, oszteoartritiszben szenvedő kutyák számára1

Hatékonyan enyhíti az 
oszteoartiritisz okozta fájdalmat 

1 teljes hónapon keresztül, 
bizonyított biztonságossági 
profillal1 - minimálisan terheli 
a májat és a veséket és nem 
tapasztalható jelentős GI-

mellékhatás2

Referenciák: 1. Librela SPC 2. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin 
Pharmacokinet.2010;49(8):493-507. 3. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 
2019;184(1):20-22. 4. Zoetis Study Number C866C-XC-17-194

Az állatgyógyászati készítmény neve: Librela 5 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 10 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 15 mg oldatos injekció kutyák 
számára, Librela 20 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 30 mg oldatos injekció kutyák számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Az 1 ml-es 
üveg tartalma 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg vagy 30 mg bedinvetmab; A bedinvetmab egy rekombináns technikával aranyhörcsög petefészek (CHO) sejtekben termelt kutya 
monoklonális ellenanyag. JAVALLAT: Kutyák oszteoartritisszel társult fájdalmának enyhítésére. ELLENJAVALLAT: Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb kutyáknál. Nem 
alkalmazható tenyésztésre szánt állatoknál. Nem alkalmazható vemhes vagy laktáló állatoknál. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓD: Szubkután alkalmazásra. Az ajánlott 
adag 0,5-1,0 mg/testtömeg kg, havonta egyszer. Az adagolási táblázat a használati utasítás része. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Nem értelmezhető. 
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni!  Hűtve (2°C – 8°C) tárolandó és szállítandó. 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/2/20/261/001-015. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Vényköteles. Dokumentum lezárási dátuma: 2021.03.18. CALIB52/03.21

Eltérő hatásmechanizmusú, 
mint a non-szteroid 

gyulladáscsökkentők - 
kifejezetten az idegi eredetű 

növekedési faktort (NGF) 
célozza meg, amely az 

oszteoartritisszel járó fájdalom 
kulcsszereplője.3 

Fokozódik a mozgékonyság és 
csökken a fájdalom - már az 

első injekciót követően4

Az állatorvos kezébe 
helyezi az oszteoartritisz 

fájdalomkezelését, havi terápiás 
lehetőséget biztosítva1
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https://alphaportal.hu/termekek/?keres=librela


Biztosítjuk a pangásos szívelégtelenség
átfogó kezelésének minden elemét

llleszd be a Ceva pimobendán
készítményét a kezelési protokollodba

1. Keene et al., ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 
May;33(3):1127-1140.

Zelys® 1,25 mg rágótabletta kutyáknak. Hatóanyag: Pimobendán 1,25 mg. Zelys® 5 mg rágótabletta kutyáknak. 
Hatóanyag: Pimobendán 5 mg. Zelys® 10 mg rágótabletta kutyáknak. Hatóanyag: Pimobendán 10 mg

A tájékoztatás nem teljes körű. További információért olvassa el a termék jellemzőinek összefoglalóját!

Ceva-Phylaxia Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5. – www.ceva.hu – ceva-phylaxia@ceva.com
Központ: (+31-1) 262-9505 – Rendelésfelvétel: (+36-1) 431-6146

llleszd be a Ceva pimobendán
készítményét a kezelési protokollodba

A négykomponensű terápiához
a ZELYS-szel válik teljessé
a Ceva ajánlata.

Az új ACVIM irányelvben
a négykomponensű terápia
részeként javasolják a pimobendánt.1

Pimobendán

  10 Alpha-Vet Hírek  SZEPTEMBER

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=zelys
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Védelmet nyújt a kullancsok és a bolhák ellen, PLUSZ az orsóférgek, 
a kampósférgek és az ostorférgek ellen, PLUSZ megelőzi a tüdő- 
férgesség 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*

A terméket bemutató fénykép 
szimbolikus.

1. Elanco data on file. *Credelio Plus SPC EMA.  Toxocara canis, Ancylostoma caninum ‡Study with 355 pet dogs treated by their owners.
A Credelio, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. 
© 2021 Elanco. PM-HU-21-0185 

További információért olvassa be a QR kódot vagy látogasson el az alábbi oldalra: 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210414151112/anx_151112_hu.pdf 
Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze az Elanco GmbH képviseletét:  
Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Tel: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

Írd fel az ÚJ Credelio™ Plus készítményt!

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

BEMUTATJUK:

ELCPHA2106_Elanco_Credelio_Plus_hirdetes_A4_v4.indd   1 2021. 07. 30.   12:29
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https://alphaportal.hu/termekek/?keres=credelio%20plus
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  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 P: Kedvező ár/érték arány!
  BIOCAN R: Amikor monovalens 
veszettség vakcinára van szükség

  BORRELYM: Az elérhető egyetlen 
vakcina a három leggyakoribb 
Borrelia törzzsel szemben.

A JÖVŐ 
VAKCINÁI!

ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ 
VÉDELEM társállat rendelők számára

HA VAL AMI ÚJDONSÁGOT KERES

TÁRSÁLLATOS VAKCINÁINK 

Biocan®
N O V E L

Hatóanyag: módosított barackmag-kivonat, Na-tioszulfát | Kiszerelés: 10 kapszula
25 mg / 50 mg / 100 mg filmtabletta kutyák és macskák részére

Áttörés a vírusfertőzések 
kezelésében, vény nélkül!

5+1 

AKCIÓ!*
A SZOKVÁNYOS 

KEZELÉS 
MELLÉ ADOTT 

napi 2 kapszula
GÁTOLJA A VÍRUSOK 

OSZTÓDÁSÁT

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=viroplazin


  13FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZa termékképek illusztrációk

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
Alpha-Vet Hírek  SZEPTEMBER

   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!

100+10 300+60200+30
RABATT AKCIÓK!RABATT AKCIÓK!

                             MOST AKÁR 20% RABATT A MONOVALENS VESZETTSÉG VAKCINÁRA!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉK AJÁNLATUNK
DATAMARS chip 10% rabatt 100 chip vásárlása esetén

https://alphaportal.hu/termekek/biov1-biocan-r-vakcina-10-adag-matrica
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EKTOPARAZITIKUMOK

ENDOPARAZITIKUMOK
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

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.

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

5+1 

AKCIÓ!*

400 tabletta 
 40 SZEM RABATT

+10%
800 tabletta 

 120 SZEM RABATT

+15%

Kompatibilitás: HDX és FDX-B a 
11784/5 ISO norma szerint.
Leolvasási távolság: HDX legfeljebb 
12 cm, FDX-B legfeljebb 12 cm
Energia ellátás: Újratölthető 
lítium-ion akkumulátor
Méret: 107x48x24 mm

DATAMARS CHIP

100 chiphez 
 +10 AJÁNDÉK CHIP 

+10%

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=noroverm%20trio
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=safepet
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Uranotest® tesztcsík
Szopornyica-Adenovírus 5x
Szopornyica és adenovírus 
antigének kimutatására kötőhártya 
hámsejtekből / váladékból.
Eredményt ad 5-10 percen belül.
PCR-hez viszonyított érzékenység: 
szopornyicára 99%, adenovírusra 94%
Specificitás: szopornyicára 98%, 
adenovírusra 97%

12 293 Ft + ÁFA

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.

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 ÁLLATORVOSI KLINIKAI IGÉNYEK 

TELJES TAR TOMÁNYA

Innováció és megbízhatóság 
az állatorvosok szolgálatában

Mindig az állatorvossal

Uranoteszt®

Uranotest®

Uranotest® Innovation and reliability in the 
service of veterinarians

KAPCSOLÓDÓ 

TERMÉK 

AJÁNLATUNK
AJÁNLÁSÁVALMegbízható és gazdaságos termék

Nettó 150 000 Ft értékű
Uranoteszt® rendelése
esetén egy 36 000 Ft+Áfa
értékű DATAMARS CHIP
leolvasót adunk
AJÁNDÉKBA!

KAPCSOLÓDÓ 

CSOMAG 

AJÁNLATUNK

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest
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EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT CSAK ÁLLATORVOSI 
RENDELŐK SZÁMÁRA FEJLESZTETTÜNK KI.

20+10 

AKCIÓ!*
minden BiogenicVET 

termékre!

Emésztési problémákra
ProBio por

ProBio paszta
Multipro

Carbon Active

Idegrendszeri problémákra
Neurovet Alpha Complete

Vérszegénységre
Hemoplex

Ízületi problémákra
Arthro Collagen

Pro Collagen
Artomax

Májproblémákra
Hepato Forte

Hepatosil Advanced

Szívelégtelenségre
Cardio

Szorongási problémákra
Calmatonin

Húgyúti Fertőzésekre
Vetamanoza

UrinoCat
UrinoDog

Immunerősítésre
Immuno / Immunoxantin

Veseelégtelenségre
Renitine

Renal

Bőr és Szőrbetegségekre
Skin&Fur

31 TERMÉK 11 INDIKÁCIÓRA

Ízületi problémáim vannak
Anémiás 

tüneteim 

vannakNem érzem 

jól magam a 

bőrömben Emésztési 

problémáim 

vannak
Allergiásbőrgyulladás problémám van

www.biogenicvet.hu

CSAK
CSÖPPENTSD RÁ!

AZ ELSŐ
SZEMCSEPP

KUTYÁK
HÁNYTATÁSÁRA

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.09.06-tól 2021.10.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet
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CSAK
CSÖPPENTSD RÁ!

AZ ELSŐ
SZEMCSEPP

KUTYÁK
HÁNYTATÁSÁRA

https://alphaportal.hu/termekek/orion58-clevor-30-mgml-szemcseppoldat-3x06-ml
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Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
Alpha-Vet Hírek  SZEPTEMBER

LABORGÉPEK
Az IDEXX diagnosztikai 
együttműködéssel 
hozzáférést biztosítunk 
az USA piacvezető 
labordiagnosztikai 
eszközeihez, valamint 
innovatív tesztelési és 
gondozási megoldásokhoz, 
amelyekkel teljes képet 
kaphatsz pácienseid 
egészségi állapotáról.

AJÁNDÉK!
HEMATOLÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI AUTOMATA EGYÜTTES VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

VetLab Station-t adunk ajándékba!
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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.

4 639 000 Ft + ÁFA helyett

3 599 000 Ft + ÁFA

Akciós listaár:

2 772 000 Ft + ÁFA

6 119 000 Ft + ÁFA helyett

5 499 000 Ft + ÁFA

Akciós listaár:

2 772 000 Ft + ÁFA

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