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 TÖBB MINT 10 ÉVE A 
LEGNÉPSZERŰBB SZOFTVERE 

A PRAXISOKNAK 

KOMPLEX 
PRAXISSZOFTVER

ÁLLATORVOSOK FEJLESZTIK  
ÁLLATORVOSOKNAK!

ÚJDONSÁG!
Elérhető az 

E-VÉNY KLIENS, 
amely megfelel az 
állatgyógyszer rendelésre 
és vényírásra vonatkozó 
jogszabályoknak. 

HOGYAN MŰKÖDIK! 

Olvasd be a QR kódot 

és már láthatod is!

NÉZD MEG,

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

https://www.dokiforvets.hu/
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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: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/dmg30ml-arthrocol-dmg--in-30ml
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NOV 6.

Online állatorvosi 
diagnosztikai 

workshop 
és bemutatók

NOV 20.

Személyes találkozó az 
Állatorvostudományi 
Egyetemen, ahogy a 

COVID előtt

NOV 13.

Belgyógyászati 
webinar

Az újságban megjelenő termékek tájékoztató jellegűek, a készeltek és az árak napi szinten változhatnak! Az akciós árak csak az akció idejére, illetve 
az akciós készlet erejéig érvényesek! A kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, jelölési, számítási, szerkesztési 
vagy nyomtatási hibákért, a forgalmazók által rendelkezésre bocsátott adatokért, illetve magától értetődő, nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban 
felelősséget vállalni. Az újságban található fotók csak illusztrációk, a termékek színben és méretben eltérhetnek a fényképeken látottaktól.

 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

 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
Dél-Alföld Papp László +36(30) 936-7842  papp.laszlo@alpha-vet.hu

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

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:

  Fordulj bizalommal területi 
képviselőinkhez:

•  Állatgyógyászati készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok

•  Intézmény és humán higiéniai 
termékek, fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai műszerek, 
állatorvosi eszközök, fogyóanyag, 
tesztek

•  Állatorvosi szoftver

NOV 27.

Praxismenedzsment 
és üzletfejlesztési

webinar

Az ország legnagyobb ingyenes 
állatorvosi kongresszusa  
3 SZOMBAT DÉLUTÁN 
ONLINE WEBINÁRRAL 
ÉS 1 EGYETEMI ÉLŐ 
NAPPAL RAJTOL
2021.11.06-ÁN

PRAXISMENEDZSMENT 

KONFERENCIA

https://pmkonferencia.hu/
https://www.alphavet.hu/kapcsolat
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A MOXICLEAR OLDAT 
SZÉLES SPEKTRUMÚ, 
KOMBINÁLT 
PARAZITAELLENES 

KÉSZÍTMÉNY
A Moxiclear hatóanyaga a moxidektin 
és az imidakloprid. Ez a kombináció 
számos ektoparazita és fonálféreg faj 
ellen megbízható kezelési lehetőséget 
nyújt kutyák, macskák és vadászgöré-
nyek számára: bolhásság, rühösség, 
szőrtetvesség, szívférgesség, bőrfér-
gesség, a gyomor-bélcsatorna fonál-
féreg fertőzések.

A MOXICLEAR 
JÓVÁHAGYOTT 
JAVALLATAI 
KUTYÁKBAN 

SZÉLESEBBEK, MINT A 
HASONLÓ TERMÉKEKÉ.
A Moxiclear nemcsak az L3 és L4 stá-
diumú szívféreg lárvákat pusztítja el, 
hanem a cirkuláló Dirofilaria immitis 
alakokat – a mikrofiláriákat is! Ennek 
a hatásának köszönhetően nemcsak 
a szívférgesség (érett férgek kialaku-
lásának) megelőzésére használható, 
hanem az adult alakokkal már megfer-
tőződött kutyákban a fertőzés terjedé-
sét is csökkenti, mert alacsonyabb lesz 
a szúnyogok által továbbvihető lárvák 
száma az érpályában.

A MOXICLEAR 
KUTYÁKBAN A 
BŐRFÉRGESSÉG 
GYÓGYKEZELÉSÉRE 

IS HASZNÁLHATÓ, NEMCSAK 
MEGELŐZÉSRE.
A Moxiclear a kifejlett Dirofilaria re-
pens alakokat is elpusztítja, nemcsak 

az L3 stádiumú lárvákat, és a cirkuláló 
Dirofilaria repens mikrofiláriák számát 
is csökkenti. Ez fontos előnye bőrfér-
gességgel szemben való védekezés-
ben, amely zoonózisként a tulajdonosra 
is veszélyt jelent.

A MOXICLEAR 
HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN 
ÉRHETŐ EL.

Külön termék kapható kistestű macs-
kák és vadászgörények, nagytestű 
macskák, valamint kis-, közepes-, nagy-
, illetve óriástestű kutyák számára.

A MOXICLEAR 
HASZNÁLATA 
KÉNYELMES, EGY 
HÓNAPOS VÉDELMET 
BIZTOSÍT.

A Moxicleart az állat bőrére kell csepeg-
tetni a tarkótájékon, illetve a lapockák 
közötti bőrterületen, hogy az állat ne 
tudja lenyalogatni.

A MOXICLEAR 
BIZTONSÁGOS.
A készítmény 7 hetes kor 
és 1 kg testtömeg felett 

biztonsággal alkalmazható. A terápiás 
adag ötszörösét adva is csak átmeneti 
mellékhatások jelentkeztek a kísérleti 
állatokon. Ivermektinre érzékeny skót 
juhászkutyák is jól tolerálták, ennek elle-
nére a colli, bobtail és ezek keverékeinek 
kezelésekor fokozott óvatosság javasolt, 
a termék lenyalogatását mindenképpen 
meg kell előzni. A moxidectin és az imi-
dakloprid nem rendelkezik magzatkáro-
sító hatással, a Moxicleart azonban nem 
tesztelték vemhes állatokon. Csak az 
állatorvos által elvégzett előny/ kockázat 
elemzés elvégzése után alkalmazható.

Dirofilaria immitis

Külső és belső paraziták 
elleni rácsepegtető oldat
kutyáknak, macskáknak 
és vadászgörényeknek

Diroflilaria immitis Dirofilaria repens

bolha

orsóféreg

Spirocerca lupi

fülrüh

bolhalárva

kampósféreg

tüdőféreg

fejrüh

mikrofiláriák

tetű

ostorféreg

Crenosoma

Demodex

SZÉLESKÖRŰ JÓVÁHAGYOTT 

JAVALLATOK

BŐRFÉRGESSÉG KEZELÉSÉRE 

IS KUTYÁKBAN

HATFÉLE 

HATÁSERŐSSÉGBEN

A MOXICLEAR 

BIZTONSÁGOS
Hatóanyag: imidakloprid, moxidektin; Gyógyszerforma: rácsepegtető oldat; Célállat fa-
jok: kutya, macska, vadászgörény; Javallatok: Macska: Bolhásság, fülrühösség, fejrühös-
ség, szívférgesség megelőzése. angiostrongylosis, gyomor-bélcsatorna fonálférgesség 
kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Vadászgörény: bolhásság megelőzése és keze-
lése valamint szívférgesség megelőzése. Kutya: Bolhásság, szőrtetvesség, fülrühösség, 
szívférgesség megelőzése, bőrférgesség megelőzése és kezelése, angiostrongylosis, 
gyomor-bélcsatorna fonálférgesség kezelésére, spirocerkózis megelőzésére. Adagolás: 
az állat testtömegének megfelelő hatáserősségű pipetta teljes tartalmát az állat tarkó-
tájékán és hátán a lapockák közötti bőrfelületre kell csepegtetni a szőr széthajtása után.
Kiadhatóság: állatorvosi rendelvényre. Kiszerelés: 3 pipetta.

1

2

3

4

5

6

A SZÍVFÉRGESSÉG MEGELŐZÉSÉRE

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear
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*Az akció 2021 november 30-i és 2022. március 30-i lejáratú készletekre vonatkozik a készlet erejéig.

* *Az akció csak a kis,-közepes,-óriás testű kutyák részére gyártott Moxiclearre vonatkozik.

IPHONE 11 
OKOSTELEFONOK, 
vagy más műszaki cikk 
bruttó 200 000 Ft 
értékben

150 doboz Moxiclear 
vásárlása esetén 
választható 
AJÁNDÉK:

Ha csak egy 

   KEVÉS
        kell...

2+3
akció!*

AZ AJÁNDÉK ÉRTÉKE: 209 990 Ft

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear
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JÁRVÁNYVÉDELMI TESZTEK 
A WORLD-PHARMA KÍNÁLATÁBAN

Cikkszám Elnevezés Kiszerelés Doboz tartalmai Akciós 
nettó ár

CHA2 KEWEI® COVID-19 IgG/IgM 
ellenanyag gyorteszt 25 25 db teszt,1 db puffer folyadék,25 db kis zöld lándzsa tűvel 1 760 Ft

PROT1 CLUNGENE® COVID-19 
antigén gyorsteszt 25

25 teszt kazetta, mindegyik külön fóliában, szárítószerrel 
együtt csomagolva, 25 extrakciós reagens, ampullánként 0,3ml 
reagenssel, 25 steril mintavevő pálca (mintavételezéshez), 
egyszer használatos, 25 extrakciós cső, 25 cseppentőhegy 1 
munka alátét

1 265 Ft

243103N-
20

NADAL® COVID-19 antigén 
gyorsteszt 20

20 db mintavevő pálca,20 db teszt, 2 db puffer folyadék 7 
ml, 20 -kis műanyag kémcső+ kupak, 1 db műanyag tartó 
ami 8 férőfelyes

2 420 Ft

CHA1 BIOCREDIT® COVID-19 
antigén gyorsteszt 20 20 db teszt,20 db kupak szerű, 20 db mintavevő pálcika, 20 

db pipetta folyadékkal 3 190 Ft

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

1 1 db tesztkazetta,1 db pufferoldat,1 db alkoholos törlőkendő, 
1 db tű,1 db pipetta, 1 dbhasználati utasítás 1 265 Ft

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

20
20 db Vizsgálati eszköz (egyenként fóliatasakba 
csomagolva),20 db Extrakciós puffer injekciós üveg, 20 db 
Nyál törlőkendő, használati utítás

1 875 Ft

SING1 SINGCLEAN® COVID-19 
antigén gyorsteszt 1

Lezárt tasakok, melyek mindegyike egy tesztkazettát és egy 
nedvszívó anyagot tartalmaz, Mintavételi pálcák (kizárólag 
orrüregből történő mintavételhez), Antigénextrakciós puffer, 
Antigénextrakciós cső, Papír munkafelület, Használati útmutató

1 980 Ft

INCP-402S
SCREEN ITALIA® COVID-19 
IgG/IgM ellenanyag 
gyorteszt

10
10 db teszt,10 db puffer folyadék,10 db alkoholos 
törlőkendő,10 db kis műanyag cseppentő pipetta, 10 db kis 
lándzsa tűvel

4 884 Ft

PANB1 PANBIO® COVID-19 
antigén gyorsteszt 25

25 db teszt,25 db felszívó cső és fedél, 1 db pozitív kontroll 
tampon, 1 db negatív kontroll tampon, 25 db sterilizált 
nasopharyngealis tampon mintavételhez, 1 db állvány az 
elszívó csövekhez

2 750 Ft

COVID Clungene® COVID-19 IgG/
IgM ellenanyag gyorsteszt 25 25 db teszt, 1 db 4 ml-es puffer folyadék, 25 db kis zöld 

lándzsa tűvel 1 815 Ft

COVID2
COVID-19 IgG/IgM 
ellenanyag gyorsteszt  
mintavevő lándzsával

25
25 db teszt, 1 db 4 ml-es puffer folyadék, 25 db alkoholos 
törlőkendő, 25 db kis műanyag cseppentő pipetta, 25 db kis 
zöld lándzsa tűvel

1 815 Ft

A koronavírus delta variánsa miatt több országban és 
hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. 
A kormány döntése értelmében a munkaadók előírhatják a 
koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha 
a dolgozók biztonsága ezt kívánja - jelentette be Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Ez egy hatékony módja a védekezésnek, de lehet 
nem mindenkinél vezet célra. A TESZTELÉS VISZONT 
SEGÍTSÉGÜNKRE LEHET A FERTŐZÉS TERJEDÉSÉNEK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁBAN!

Kérdése esetén 
forduljon 

kereskedelmi 
képviselőjéhez!

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

telefonszámon.
World-Pharma Kft.

https://worldpharma.hu/


7
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  NOVEMBER

VIROPLAZIN
25MG / 50MG / 100MG KAPSZULA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Új hatásmechanizmus, 
áttörés a vírusfertőzések     
terápiájában! NEM CSAK A PARVOVÍRUS 

ELLEN HATÉKONY!

25 MG, 50 MG ÉS 100 MG 
HATÁSERŐSSÉGBEN 

A Viroplazin egy prodrug: inaktív összetevőiből - barackmag kivonat és nátrium-tioszulfát - a vírusfertőzés indukálta gyulladásos folyamatok során termelődő enzimek hatására 
az aktív hatóanyagok csak a fertőzött sejten belül szabadulnak fel. Ezek, a tiocianát, a hipotiocianát és a benzaldehid a vírussal fertőzött sejtek gyors pusztulását (pyroptosisát) 
okozzák. Termékforma: nyitható kapszula Célállat fajok: kutya, macska Javallatok: Kutyák és macskák olyan vírusbetegségeiben (kutya parvoenteritis, macska panleucopenia 
-, herpes rhinotracheitis stb.), ahol heveny-félheveny, gyulladásos tünetekben megnyilvánuló vírusfertőzés áll a megbetegedés hátterében. Baktériumos társfertőzésben 
antibiotikumokkal együtt is adható. Adagolás: A Viroplazin bontható kapszula formájában kapható, az állat szájába adva, vagy a kapszulát kinyitása után az eledelbe keverve 
adagolandó. Dózisa 5 mg/ttkg naponta 2x, 3-5 napon át. 25 mg, 50 mg és 100 mg hatáserősségben érhető el. A kezelés alatt kerüljük a fokozottan antioxidáns anyagok 
(C-vitamin, E-vitamin, szelén stb.) bevitelét, mert csökkentik a szer vírusellenes hatását. Kiadhatóság: vény nélkül kapható Kiszerelés: 10 kapszula

Hatóanyag: barackmag kivonat és nátrium-tioszulfát
Kiszerelés: 10 kapszula

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

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

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

HÚGYÚTI 
FERTŐZÉSEKRE 

Vetamanoza
UrinoCat
UrinoDog

IMMUNERŐSÍTÉSRE 
Immuno / Immunoxantin

SZORONGÁSI 
PROBLÉMÁKRA 

Calmatonin

VESEELÉGTELENSÉGRE 
Renitine

Renal

BŐR- ÉS 
SZŐRBETEGSÉGEKRE 

Skin&Fur

www.biogenicvet.hu

Emésztési 
problémáim 

vannak

Ízületi problémáim 

vannak

Nem érzem 
jól magam a 
bőrömben

Allergiás
bőrgyulladás problémám van

Öregségemre megtaláltam a legjobb kiegészítő forrást

Vemhességem 
és a szoptatás 

ideje alatt extra 
törődésre van 

szükségem

A jobb 
libidómért, 

a biztos 
szaporulatért

Anémiás tüneteim 

vannak

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet
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ÚJ TERMÉKEINK

SENOPHTAN SMALL

Takarmány-kiegészítő idős kutyák és 
macskák részére, a látás és a kognitív 
funkciók megőrzésének elősegítésére 
és az idősödő kedvencek támogatására, 
hogy életéveik számának megfelelő 
életminőségük legyen. 

60
kapszula

ÚJ!
SENOPHTAN

Takarmány-kiegészítő idős kutyák részére, 
a látás és a kognitív funkciók megőrzésének 
elősegítésére és az idősödő kedvencek 
támogatására, hogy életéveik számának 
megfelelő életminőségük legyen. A készítmény 
étrendi antioxidánsok, a mitokondriális 
kofaktor és az omega-3 zsírsavak keverékét 
tartalmazza az agy és a kognitív funkciók 
optimális egészségének biztosítása érdekében. 60

kapszula

ÚJ!

Arthroflex IN

Takarmány-kiegészítő kutyák részére, 
amely támogatja az ízületek és a porcok 
működését, és elősegíti a normál mozgás 
és a mozgásképesség fenntartását.
A hatóanyagok kombinációja magas 
színvonalú ízületvédő hatást és mozgás-
képességet biztosít.

60
tabletta

Arthroflex MAIN

Takarmány-kiegészítő kutyák részére, 
amely támogatja az ízületek és a porcok 
működését, és elősegíti a normál mozgás 
és a mozgásképesség fenntartását.
A hatóanyagok kombinációja magas 
színvonalú ízületvédő hatást és mozgás-
képességet biztosít.

60
tabletta

ÚJ! ÚJ!

DAY&NIGHT

Takarmány-kiegészítő (<1 éves) kölyökkutyák 
részére. „Minden egyben” tabletta az aktív 
nappalokért és a pihentető éjszakákért. Kitűnő 
minőségű mikrotápanyagokkal egészíti ki a 
kutya eleségét. A hatóanyagok módosított 
felszabadulásának előnyét kínáló kiegészítő. 
Elősegíti a fiatal kutyák általános jó 
közérzetét, támogatja a stressznek 
(például hosszú ideig tartó utazásnak 
és környezeti változásoknak) kitett 
kutyákat, javítja az étvágyat és erősíti az immunitást. 60

tabletta

MAMMA’S VIT

Takarmány-kiegészítő nőstény kutyák 
részére a vemhesség és a kölykök 
szoptatásának időszakában. Segít az új 
kutyamamának a lehető legjobb minő-
ségű tejjel ellátni kölykeit. A vitaminok és 
ásványi anyagok e keveréke nagyszerűen 
kiegészíti a vemhesülő vagy termékenyí-
tésre váró kutyák táplálékát.

60
tabletta

ÚJ! ÚJ!

FITPET CONTROL

Takarmánykiegészítő kutyák és macskák 
részére a természetes súlycsökkenés 
elősegítésére. Összetétele biztosítja 
a létfontosságú tápanyagokat és a 
megfelelő energiaszintet. A sikeres 
fogyókúrás programok elkötelezettséget, 
következetességet és egy olyan tervet 
igényelnek, amely egy kitűnő minőségű, 
szabályozott összetételű diétát és 
rendszeres testmozgást tartalmaz. 60

kapszula

FERTILVET BOOST

Takarmány-kiegészítő felnőtt kan kutyák 
részére a spermiumok számának és 
motilitásának növelésére és általában 
a fertilitás javítására. A készítmény 
természetes előfordulású anyagok elegyét 
tartalmazza, amelyek növelik a libidót és 
javítják a fertilitást, növelik a spermiumok 
motilitását, javítják a sperma minőségét és 
növelik a reproduktív hormonok szintjét. 60

kapszula

ÚJ! ÚJ!

HAPPY PET Adult/ PET Small

Adult: Takarmány-kiegészítő felnőtt (1 
évesnél idősebb) kutyák részére. 
Small: Takarmány-kiegészítő (4–12 
hónapos) kölyökkutyák részére.
Kitűnő minőségű mikrotápanyagokkal 
egészíti ki a kutya táplálékát, 
emellett a hatóanyagok módosított 
felszabadulásának előnyét kínálja. 
Elősegíti a kutyák általános jó 
közérzetét, támogatja a stressznek 
kitett kutyákat, javítja az étvágyat és 
erősíti az immunitást. 60

tabletta

HYDROPET

Takarmány-kiegészítő kutyák és macskák 
részére, rehidratáló por. 
Kutyák és macskák részére hányás 
és/vagy hasmenés miatt kialakult 
elektrolit-veszteségek esetén, műtét után 
vagy mérsékelt dehidratáció esetén. A 
készítmény rendeltetése a folyadék- és 
elektrolit-veszteség pótlása és a normális 
elektrolit-egyensúly helyreállítása a 
dehidratált kedvencekben.

20
tasak

ÚJ! ÚJ!

TERMÉKBEVEZETÉSI AKCIÓ!

10+2VAGY20+6

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet
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A LEGJOBB FUTÓMŰ, 
a legjobb OTC ízületvédőnk!

BiogenicVET 
ARTHRO 
COLLAGEN
Kollagén, 
glükózamin

BiogenicVET 
Pro 
COLLAGEN
Kollagén, glükózamin, 
hialuronsav

Ezen étrendkiegészítő a 
megváltozott ízületekkel és 
porccal rendelkező kutyák és 
macskák védelme érdekében 
került kifejlesztésre.
Az ARTHRO COLLAGEN táplálja 
és elősegíti az egészséges 
ízületi porcok megtartását, 
támogatja az ízületek mozgását, 
valamint a kutyák és a macskák 
mozgékonyságát. Fiatal állatoknál 
alkalmazandó növekedési 
rendellenességek esetén, vagy 
idősebb állatoknál, amelyek 
oszteoartritiszben szenvednek.

Kiegészítő takarmány kutyák 
és macskák részére.
A kollagén az extracelluláris 
mátrix fő strukturális fehérjéje a 
test különféle kötőszöveteiben 
(ínak, porcok, csontok, bőr). A 
kötőszövet fő összetevőjeként 
ez a leggyakoribb fehérje az 
emlősökben, a szervezet teljes 
fehérjetartalmának 25-35%-át is 
kiteheti.

Adagolás: 1 adagoló 
kanál (3g por)
20 kg testtömegre 
naponta.
Összetétel (100 
g-ban): 1-es típusú 
kollagén (hidrolizált) 
98,76g; C-vitamin 
(L-aszkorbinsav) 1,24g

Adagolás: 20 
kg testtömeg: 1 
púpozott adagoló 
kanál naponta. 
10 kg testtömeg: 
1 adagoló kanál 
naponta.
Összetétel (100 
g-ban): 416g 
hidrolizált kollagén; 
83g Glükózamin-
hidroklorid; 1g 
Hialuronsav

500 g 
por

30x3 g 
tasak

90 g 
por

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

3+1
akció!* 3+1

akció!*

https://pmkonferencia.huRegisztrálj ingyenesen!

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet%20arthro%20collagen
https://alphaportal.hu/termekek/vetap21-biogenicvet-pro-collagen-500-g
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BiogenicVET 
VETAMANOZA
Karbantartja a kutyák és macskák 
húgyútainak egészségét.
A kutyáknál és a macskáknál való 
használatra a húgyútak Escherichia coli vagy 
egyéb baktériumokkal (Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus, Klebsiella) szövődött 
fertőzései esetén.

30x2 g 
tasak

60 g 
por

Honnan tudhatom, hogy 
a kutyámnak vagy macskámnak 
húgyúti fertőzése van?

Hogyan segít a 
termék a fertőzések 
leküzdésében?A fertőzés nyomán a húgycső és a hólyag fala begyullad, 

a vizeletürítés fájdalmassá válik. Az állatok visszatartják a 
vizeletet, vagy éppen ellenkezőleg, gyakran ürítenek kis 
mennyiségű vizeletet. 
A vizelet szaga megváltozik, szúrós, bűzös szagú lesz. A vizelet 
zavarossá, véressé, gennyessé válhat. Az állat a környezetében 
véres, vizeletcsurgásból származó foltokat hagy.

Mi okoz húgyúti fertőzést 
kutyákban és macskákban?

A fertőzéseket leggyakrabban az Escherichia coli, 
ritkábban egyéb baktériumok, mint Staphylococcusok, 
Streptococcusok, Proteusok, Klebsiella fajok 
okozhatják. Kevert fertőzések is előfordulnak.

A fertőzésen korábban átesett állatokban ismételten 
fellobbanhatnak.

Gyakrabban jelentkezik a nőstény állatokban, mert 
nekik lényegesen rövidebb a húgycsövük.

Az ivarzás során megfigyelt csökkent immunitás 
hajlamosít rá.

Elősegíti a vizeletpangás és a húgykövesség.

1

2

3

4

5

A Vetamanoza por 
2 g-os tasakokban és 
60 g-os tartályban 
érhető el, ivóvízben 
kell feloldani, és 
fecskendővel az 
állat szájába beadni 
naponta egyszer.

A termék tartalmaz D-mannózt, egy 
természetes eredetű szacharidot. 
A D-mannóz változatlan formában szívódik 
fel a bélcsatornából és választódik ki a 
vizeletbe. A D-mannóz bevonatot képez 
a hólyag falán és megakadályozza a 
baktériumok kitapadását. 
Másrészt a D-mannóz molekulák 
rátapadnak a coli baktériumokra, így azok 
a következő vizeletürítés során távoznak a 
hólyagból.

Oszd meg ezt a kis infó anyagot a facebook oldaladon és ajánld hozzá a BiogenicVET VETAMANOZA terméket!

www.biogenicvet.com

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet%20vetamanoza
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A BÉRES minera cseppek 
tökéletesen kiegészítik 
kedvence mindennapi 
étrendjét, mert javítják 
a kondícióját és 
ellenállóbbá teszik a 
betegségekkel szemben, 
amit egészségtől fénylő 
szőre is bizonyít.

Kutyatulajdonosok a BÉRES Minera cseppeket megvásárolhatják az ALPHAZOO áruházakban, állatorvosoknál és a jobb állateledel 
szaküzletekben, vagy megrendelhetik weben is:

www.alphazooshop.hu   I   www.grandopet.hu

Az életerőcseppekben
mérhető!

  anyagcserezavarok, étvágytalanság, gyengeség esetén, 
az ellenálló képesség javítására

  bizonytalan eredetű kondícióromlás esetén
  daganatos megbetegedésekben a gyógyszeres terápia 

kiegészítésekén
  fertőző megbetegedések során a gyorsabb felépülés, az 

immunrendszer erősítésére
  műtét előtt felkészítésre, valamint a műtét utáni 

felépülés időszakában

Mikor kell 
BÉRES minera cseppeket 
adnunk kedvenceinknek?

https://alphaportal.hu/termekek/minerak-minera-csepp-kutyanak-30-ml


15
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  NOVEMBER

  Időskori lelassulás, nincs mozgáshajlandóság?

  Reggeli vagy aktív mozgás utáni lemerevedés?

  Ízületi problémák, gyulladás vagy fájdalom?

  Térd, csípő, gerinc, váll, könyök reuma vagy diszplázia?

  Sérülésből vagy műtétből visszamaradt tünetek?

  Enervált, étvágytalan, kedvtelen a kutyája?

  Szeparációs szorongástól depressziós a kutyája?

  Bőr-szőr hullás, viszketés és kisebesedés? 

VITALITY
BiogenicPET®

Szeretné, 

hogy kutyája 

visszanyerje 

vitalitását?

Talán most is az 

alábbiak valamelyikétől 

szenved?

w w w. b i o g e n i c p e t . h u

Próbálja ki a
BiogenicPET®

VITALITY 
terméket 
ÉS ADJON 
ESÉLYT 
KUTYÁJÁNAK 
A FÁJDALOM-
MENTES, 
EGÉSZSÉGES, 
TELJES ÉLETRE! 

Idegi 
növekedési 
faktorok 
(NGF)

Epidermális 
növekedési 

faktorok 
(EGF)

Inzulinszerű 
növekedési 

faktorok
(IGF-1, IGF-2)

Kötőszöveti 
növekedési 

faktorok (CTGF)

Fibroblaszt 
növekedési 
faktorok 
(FGF)

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

Oszd meg ezt a kis infó anyagot a facebook oldaladon és ajánld hozzá a BiogenicPET VITALITY terméket!

https://alphaportal.hu/termekek/biogenicl-biogenicpet-vitality-large
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Őszi BOMBAÁRAS ajánlat
Az akció érvényes: 2021.11.8- 2021.12.10. között, vagy a készlet erejéig

ADVOCATE DOG
RÁCSEPEGTETŐ OLDAT

Hatóanyag: 
Imidakloprid 100 mg/ml,
moxidektin 40 mg/ml
Kiszerelés: 3x
Külső és belső parazitákkal fertőzött 
illetve fertőzés kockázatának kitett 
állatok részére. Bolhásság kezelésére és 
megelőzésére, fülrühösség kezelésére, 
szívférgesség megelőzésére és a 
gyomorbélcsatorna fonálférgessége 
kezelésére. A termék használható a 
bolhaallergiás dermatitis (FAD) kezelési 
stratégiájának részeként.
Lejárati idő: 2021.11.30

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

BETADIN
OLDAT

Hatóanyag: 10 mg/ml szabad aktív jód
Kiszerelés: 120 ml
Adagolás: töményen (hígítatlanul), vagy 
10%-os (1:10 arányú), illetve 1%-os 
(1:100 arányú) vizes hígítású oldatban 
alkalmazzuk
A Betadine oldat széles antimikrobiális 
spektrummal rendelkező fertőtlenítőszer 
készítmény, mely bőr- és nyálkahártya 
fertőtlenítésre alkalmas. 
Antimikrobiális spektrum: baktericid, 
fungicid, szelektív virucid, protocid.
Lejárati idő: 2021.11.30

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.

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.

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.

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: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

3+1
akció!*

3+1
akció!*

2800
Ft+ÁFA

3+1
akció!*

4190
Ft+ÁFA

https://alphaportal.hu/termekek/beta1-betamox-la-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-500-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/bayer22-advocate-dog-04-ml-4-kg-alatt-3x
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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.

Narkamon
Ketamin 100mg/ml | 50 ml

ÚJRA RENDELHETŐ!

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

ÚJRA RENDELHETŐ!

ISOFLUTEK
1000 mg/g

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

10+1
akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/biov14-narkamon-50-ml
https://alphaportal.hu/termekek/isoflu250-isoflutek-250-ml
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Gazdáikhoz hasonlóan a kedvenceinkben 
is gyakran fordulnak elő gombás bőrbe-
tegségek. Megjelenhetnek primér fertő-
zés formájában is, de sokszor valamilyen 
gyengítő tényező, pl. atópiás folyamat áll 
a háttérben – ilyenkor súlyosabb kórkép, 
pyoderma is kialakulhat.

A kutyákban és macskákban priméren 
jelentkező gombás bőrbetegségek kb. 
70%-át a Microsporum canis okozza. 
Fontos tudni, hogy itt egy zoonózissal 
állunk szemben. A fertőződés a beteg ál-
lattal való közvetlen érintkezéssel vagy 
a gombaspórákat átvivő ragályfogó tár-
gyakkal (pl. ruha, fekhely, kozmetikai esz-
közök, cipőtalp stb.) jön létre. Kialakulását 
elősegíti, ha a gazdi az állatot gyakran 
ölelgeti, hozzábújik. Ezzel is magyarázha-
tó, hogy gyermekeken gyakrabban talál-
kozunk vele.

Kórokozóként ritkábban egyéb Microspo-
rum és Trichophyton fajok is előfordulnak.

A bakteriális kevert fertőzésekből izolált 
leggyakoribb gomba a Malassezia pachy-
dermatis. Az élesztőgombák közé tarto-
zik, a kutya, macska (és az ember) normál 
bőrflórájának része, de kimutatható a 
vastagbélben és a végbélben is. Növeke-
déséhez lipidekre van szüksége, amely a 
bőr felszínén rendelkezésre áll.

A KUTYA ÉS 
A MACSKA 

GOMBÁS BŐR-
BETEGSÉGEIRŐL

Felhasznált irodalom:

1http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=3695

http://www.aboriginalmainecoon.hu/microsporum-kezelese-
macskakon/

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ketokonazol

http://www.drugs.com/monograph/ketoconazole.html

A Malassezia gombát a 19. század végén írta le Franciaor-
szágban egy Malassez nevű kutató, a genust később az 
iránta való tiszteletből nevezték el Malasseziának. Azóta 
számos faja vált ismertté – M. dermatis, M. furfur, M. glo-
bosa, stb.

A Malassezia pachydermatis primer fertőzést ritkán okoz 
– legtöbbször valamilyen hajlamosító tényező, mint pl. 
atópiás bőrgyulladás, vagy immunhiányos állapot áll a 
háttérben.

A gombák ellen számos vegyületet próbáltak ki, legel-
terjedtebben az imidazol származékokat alkalmazzák. 
Hatékonyságukban és kinetikájukban jelentős eltérések 
vannak az egyes molekulák között – néhány hatóanyag 
inkább a szisztémás alkalmazás során vált be, másokkal 
a lokális kezelés során érhetünk el jó eredményeket.

Az utóbbiak közül ki kell emelnünk a ketokon-
azolt. Spektruma széles: nagyon hatékony anti-
mikotikus aktivitással rendelkezik a dermatophy-
tonokkal (Microsporum, Trichophyton), valamint 
a sarjadzógombákkal szemben. Bizonyított a ha-
tékonysága élesztőgombákkal – Malassezia, Candi-
da – szemben, továbbá Blastomyces, Phialophora, 
Coccidioides, Sporotrics, és Acanthamoeba fertőzé-
sekben is. A ketokonazollal szembeni rezisztencia a 
kiterjedt használat ellenére ritka.

Az imidazol származékok szisztémás használatát az 
utóbbi években korlátozták a gyógy-
szer interakciók és egyes mellékhatá-
sok miatt, a ketokonazol lokális hasz-
nálata viszont rendkívül biztonságos.

Ezért választottuk antimikotikus 
komponensként a ketokonazolt az 
AlphaDerm Plus spray-be.

ALPHADERM PLUS: 
KUTYÁK KEVERT 
MALASSEZIA 
PACHYDERMATIS 
FERTŐZÉSEIBEN 
A KETOKONAZOL 
EREJÉVEL!
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ALPHADERM PLUS A.U.V.
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE
Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml

2 féle kiszerelés:
30 ml, 100 ml

KÉNYELMES 
HASZNÁLAT

VEGYES BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ
A HATÉKONY KEZELÉSHEZ

100%-os vevői elégedettség és bizonyított hatás

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm
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Tavaly ősszel az Alpha-Vet Kft. végzett 
egy felmérést a kisállat praxist folytató 
állatorvosok körében arról, hogy milyen 
szempontokat tartanak fontosnak az otit-
is externa kezelésére kiválasztott gyógy-
szerkészítményekkel kapcsolatban?

A kérdőívet kitöltés után 40 kolléga küld-
te vissza, akik összesen mintegy 220 külső 
hallójárat gyulladást kezelnek hetente a 
rendelőjükben. A felmérés eredményei az 
alábbiakban foglalhatók össze:

A válaszadók 95 százaléka fontosnak 
tartja, hogy az alkalmazott készítmény-
ben legyen gombaellenes hatóanyag – a 

fennmaradó 5% is, de csak akkor, ha igazolt a gombák je-
lenléte. Ugyancsak 95 % azoknak az aránya, akik fontos-
nak tartják, hogy szer antibakteriális spektruma a lehető 
legszélesebb legyen. A szteroid gyulladáscsökkentő vo-
natkozásában alacsonyabb az arány: az állatorvosoknak 
csak 60 százaléka tartja nélkülözhetetlennek, ami arra 
utal, hogy a fertőzés hatékony gyógykezelését fonto-
sabbnak tartják a tüneti gyulladáscsökkentő kezelésnél.

Rákérdeztünk arra is, hogy a Magyarországon elérhető 
fülcseppek közül melyeket használják legszívesebben? 
Figyelemre méltó, hogy a kollégák 70 százaléka legalább 
háromféle készítményt használ a praxisában, ami arra 
utal, hogy a tökéletes, mindig hatékony fülcsepp még 
nem került forgalomba. (A terméklistában nem szere-
pelt a Marbogen Complex fülcsepp, mert a felmérés ide-
jén még nem volt kapható.)

Vajon mennyiben felel meg a Marbogen Complex fül-
csepp összetétele a kollégák elvárásainak?

Ketokonazol: szinte mindenkinek fontos az antimikoti-
kum: a Marbogen Complex magas koncentrációban tar-
talmaz ketokonazolt, amely széles spektrumú és nagyon 
hatékony gombaellenes szer.

Marbofloxacin + gentamicin azoknak, akiknek fontos az 
antibakteriális hatékonyság. A két hatóanyag szinergista 
hatását többféle baktériumtörzs ellen igazolták, áttöri a 
Pseudomonasok rezisztenciáját is.

Prednizolon azok számára, akiknek a szteroid gyulladás-
csökkentő tartalom is jelentős szerepet játszik.

Első hallásra furcsának tűnik, de a gyógyszerek esetében 
tulajdonképpen nem magát a terméket, hanem a gyó-
gyulásba vetett bizalmat vásároljuk meg – és az állator-
voslásban ehhez még társul a kezelő állatorvosba vetett 
bizalom is. A sokféle fülcsepp párhuzamos használata 
mögött ott húzódnak a kellemetlen tapasztalatok, az, 
hogy egyik vagy másik fülcsepptől nem gyógyult meg a 
beteg, idültté vált, vagy esetleg recidivált az eset. Ráadá-
sul a történetnek van anyagi vonzata is – a kifizetett ösz-
szegtől függetlenül a legdrágább az a kezelés, amelytől 
nem gyógyul meg a beteg.

Hogy ilyen előzmények mellett 
miért érdemes a Marbogen Complex 
fülcseppet kipróbálni? Azért, mert 
a törzskönyvezéshez elvégzett 
vizsgálatokban a kezelt 165 kutya 94 
százaléka meggyógyult a Marbogen 
Complextől!

Ne használjon négy-ötféle 
készítményt – használjon egyet, 
de az legyen hatékony!

 COMPLEX
MARBOGEN
BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG.

MIT TARTANAK 
FONTOSNAK 
A GYAKORLÓ 
KOLLÉGÁK AZ 

OTITIS EXTERNA 
KEZELÉSÉHEZ 

HASZNÁLT 
GYÓGYSZEREKKEL 
KAPCSOLATBAN? 
A Marbogen 

Complex 
fülcsepp helye a 

terápiában
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COMPLEX
MARBOGEN

OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE

Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon, gentamicin
Kiszerelés: 10 ml

4

A Marbogen Complex kétféle antibiotikumot – marbofloxacint és gentamicint, 
gombaellenes hatóanyagot: ketokonazolt, valamint a gyulladáscsökkentő 

hatású prednizolont tartalmazza. 

A Marbogen Complex vizes oldat, amelyben segédanyagként dimetil-szulfoxidot 
(DMSO) alkalmaznak. A DMSO önmagában is rendelkezik viszketés-, és 

fájdalomcsillapító hatással.

https://alphaportal.hu/termekek/marb10-marbogen-complex-10-ml
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Kiszerelés: 10 ml

fájdalomcsillapító hatás

butorfanol, a morfinnál

intenzívebb
4-7X
NALGOSED
10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Hatóanyag: butorfanol

NEM MINŐSÜL KÁBÍTÓ- SZERNEK!*

https://alphaportal.hu/termekek/biov40-nalgosed-10-mgml-injekcio-10-ml
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Most tekintsünk el az olyan triviális okok-
tól, mint a nem megfelelően tárolt vakci-
na, esetleg a betegen beoltott kölyök – az 
utóbbi egyébként is csak akkor fordulhat 
elő, ha a tenyésztő adja be a vakcinát. 

Nézzük azt az esetet, amikor az eddig jól 
bevált készítmény bizonyul hatástalannak, 
mert sajnos ez is előfordulhat. Ebben az 
esetben egy új törzs – mint a CPV2c típus 
– megjelenése lehet az egyik magyarázat, 
amellyel szemben a korábban bevezetett 
vakcinák már nem védenek. Nem véletlen, 
hogy a nemrég kifejlesztett Biocan Novel 
vakcinákban már egy fokozott immunog-
enitású parvovírus törzs van, amely a 
CPV2b mellett megbízható keresztvédett-
séget ad a CPV2a és CPV2c típus ellen is.

Ennél érdekesebb azonban az „immu-
nitási rés”, amelyről kevesebb szó esik a 
mindennapi gyakorlatban. Ez az élő, at-
tenuált vírust tartalmazó vakcinák ese-
tében a fontosabb, ezeknek ugyanis el 
kell szaporodniuk a szervezetben ahhoz, 
hogy a megfelelő szintű immunválaszt 
kiváltsák. (Valamennyi forgalmazott vak-
cina attenuált parvo törzset tartalmaz.) A 
keringésben lévő maternális ellenanya-
gok azonban a vad vírusokhoz hasonlóan 
a vakcina vírust is inaktiválják, ezért nem 
alakul ki megfelelő szintű védettség.

A gond akkor kezdődik, amikor csökken a maternális elle-
nanyagok szintje, ugyanis a vakcinavírust még az a koncentrá-
ciójú ellenanyag is blokkolja, ami a vad vírus semlegesítéséhez 
már nem elegendő. A lenti ábrán látható, hogy a kölyök a 9. 
héttől már fogékony a vad vírussal szemben, ugyanakkor hiába 
adtuk be a 8. és a 10. héten a vakcinát, mert azoknak a haté-
konyságát töredékére csökkentették az anyai ellenanyagok. És 
ha ilyenkor egy magas virulenciájú törzs fertőzi meg a kölyköt, 
akkor megjelenhetnek a klinikai tünetek is.

Ráadásul az egyes kölykök ellenanyag szintjei és azok perzisz-
tálási ideje között még egy almon belül is jelentős eltérések le-
hetnek. Az Állatorvos Világszövetség (WSAVA) kutyákban 8-12 
hétig tartó maternális immunitással számol, ajánlása szerint 
ezért a parvovírus elleni vakcinázást 6-8 hetes kor között java-
solt elkezdeni, és 2-4 hetenként ismételni egészen 16 hetes ko-
rig. Ez négy oltást jelent, amelyet célszerű bivalens vakcinával 
– Biocan Novel Puppy – kezdeni, és a polivalens Biocan Novel 
vakcinával (Biocan Novel DHPPi/L4) folytatni. A kritikus idő-
szakban nem szabad a kölyköt magas fertőzési kockázatnak 
kitenni, és a leghelyesebb, ha együtt marad az alom ahelyett, 
hogy a leválasztáskor, 8 hetesen azonnal eladnák valakinek. Az 
utóbbi egyébként az egészséges szocializáció szempontjából 
is indokolt, mert 8-12 hetes kor között a kölyöknek kutyák tár-
saságában kell lennie – különben jó eséllyel kezelhetetlen lesz.

DE MI VAN A MAGYAR KUTYAKÖLYKÖK VÉRÉBEN?
Dr. Kárpáti László dr. Cságola Attila segítségével háromhe-
tes kutyakölykök parvo elleni ellenanyag titereit vizsgálta 86 
egyedben. A vizsgálat apropóját korai, 5 hetes kori elhullások 
adták egy tenyészetben, annak az okait kezdte el kutatni a kol-
léga. Viszonylag széles volt a merítés: volt közöttük tenyésztői 
alom, menhelyi kölykök, de még befogott kóbor kutya kölykei 
is. Védettnek a 128 vagy a feletti titerű kölyköket tekintették. 
Az ellenanyag szintek alacsonyak voltak, még a helyesen vakci-
názott szukák almaiban is találtak olyan egyedeket, amelynek 
már ebben az életkorban is a kimutathatósági határértéken 
volt az ellenanyag szintje.

Az alacsony ellenanyag szintek miatt az ajánlásokkal összhang-
ban orálisan két hetes kortól beadták a vakcinát, majd három 
hetes korban elkezdték a szubkután oltást, aminek eredmé-
nyeként 7 hetes korra magas ellenanyag szintek alakultak ki, és 
sikerült a továbbiakban a parvo okozta elhullásokat megelőzni, 
a kialakult megbetegedéseket pedig sikeresen gyógyítani.

MINDKÉT 
OLTÁST 

MEGKAPTA, 
MÉGIS ELVITTE 
A PARVOVÍRUS
De vajon 

miért?

Felhasznált irodalom:
1. Greene: Infectious Diseases of the Dog and Cat, 4. kiadás; 2. WSAVA: 
Guidelines for the vaccination of Dogs and Cats 2015; 3. Kárpáti 
László, Cságola Attila: Parvovírus szerológiai vizsgálatok 3 hetes 
kölyökkutyákban. (Személyes közlés).

  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

AJÁNLOTT VAKCINÁINK 

Biocan®
N O V E L

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel
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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 B: Bivalens Borrelia vakcina
  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.

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

A  J Ö V Ő  V A K C I N Á I !

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan
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 POSZTOPOERATÍV ELLÁTÁS

 MINŐSÉGI VARRÓANYAGOK

 SEBKEZELÉSI ÉS INFÚZIÓS MEGOLDÁSOK

 KATÉTEREK

Minőség és 
megbízhatóság 
az állatorvosi 
fogyóeszközök piacán 
1986 óta!

https://vettech.hu/
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BOLHÁK ÉS KULLANCSOK 
NÉLKÜL SZABADON! 

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 SPOT-ON 
RÁCSEPEGTETŐ OLDATOK

4x
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!

ÚJ!

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

KULLANCS
ELLEN

BOLHA 
ELLEN

8
VÉDELEM

HÉT

1x
PIPETTA

6+2
akció!*

5+1
akció!*

3x
PIPETTA

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=fiprex
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Az önkéntes állatvédelmi eti-
kai nyilatkozat aláírásával ki-
fejeztük azon szándékunkat, 
hogy – lehetőségeinkhez, te-
vékenységi körünkhöz képest 
– a jogszabályokban meghatá-
rozott minimumkövetelményeknél töb-
bet kívánunk tenni a felelős állattartás 
és az állatvédelem érdekében. 

Szervezeteink nevét elhelyezték a Kó-
dex aláírói között, az Állatorvostudomá-
nyi Egyetem honlapján, az Állatvédelmi 
Kódex oldalán:  

https://univet.hu/hu/egyetem/szervezeti-
egysegek/allatvedelmi-jogi-elemzo-es-
modszertani-kozpont/allatvedelmi-kodex/
allatvedelmi-kodex-alairoi/

Az Alpha-Vet Kft, a Székesfehérvári Állatkórház és a Veszprémi 
Állatkórház is csatlakozott a felelős állattartásért, állatvédelemért 
fellépő közösséghez, az Állatorvostudományi Egyetem 
Állatvédelmi Kódex aláírói között! 

A vény specifikus adatait (a rendelt készítmény neve, 
az előírt mennyiség, a kezelendő állat vagy állatcso-
port azonosítása, adagolási előírás, élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő) kollégáink felveszik.
A rendszer a vényeket minden esetben elküldi 
a rendelő állatorvosnak ellenőrzés és jóváhagyás 
céljából. Az üzenet tartalmaz egy visszaigazo-
ló nyilatkozatot is. Az állatorvostól visszaérkező 
nyilatkozat igazolja számunkra, hogy a megren-
delés minden tekintetben az ő általa megadott 
szakmai szempontoknak megfelelően történt. 
Az állatartói tudomásul vételi nyilatkozat az előb-
bihez hasonlóan elektronikus visszaigazolással 
történik. Az állatorvoshoz hasonlóan az állattartó is 
megkapja az elkészült vényeket tartalmazó e-mailt, 
amelynek alján itt is szerepel a visszaigazoló nyilat-
kozat. Ezzel igazolja vissza, hogy a rendelvényben 
foglalt alkalmazási előírásokat tudomásul veszi.
FIGYELEM: A vény csak abban az esetben sza-
bályos és elfogadható, ha mindkét fél (állat-
orvos és állattartó) aláírta azt. Jelen esetben 
mindkét visszaigazolás megérkezett hozzánk. 
Az állatorvosi és állattartói e-mail címek meg-
adásakor tehát figyelni kell arra, hogy olyan 
személyhez fussanak be, aki amellett, hogy jo-
gosult nyilatkozni, időben reagálni is tud az üze-
netre! Olyan partnerek esetében, akinél ez nem 
biztosított, ez a megrendelési forma nem javasolt, 
mert mindkét fél elégedetlen lesz az eredménnyel.  
A nem élelmiszertermelő állatok esetében is alkal-
mazható a fenti megoldás, azonban itt a várako-
zási idő megadása, illetve a tartó tudomásul vételi 
nyilatkozata nem szükséges. Mind az elektronikus, 
mind a hagyományos vényeket 5 évig meg kell őriz-
nie az állatorvosnak és állattartónak egyaránt. Ha 
az állatorvos antibiotikumot saját készletébe, illetve 
klinika, rendelő vagy állattartó telep készletébe vá-
sárol, vényt kell írnia, és a vényt értelemszerűen kell 
kitöltenie. A vény Signatura (Használati utasítás) ré-
szében kell feltüntetnie: „Az orvos kezéhez”.

Az élelmiszerlánc törvény és a 
gyógyszer rendelet módosítá-
sa ugyanakkor lehetővé teszi 
elektronikus állatorvosi vény 
alkalmazását, amennyiben biz-
tosítható az állatorvosok azo-
nosítása és a megadott adatok 
nyomon követhetősége. Azon 
partnereink számára, akik ne-
hézkesnek tartják a papír alapú 
vény postai vagy a szkennelt 
vény elektronikus beküldé-
sét, de rendelkeznek e-mail 
címmel és nyitottak a digitális 
kommunikációra, cégünk lét-
rehozta az elektronikus vény ki-
állításának lehetőségét. A ren-
delés digitálissá tétele egyfelől 
gyorssá és egyszerűvé teszi ezt 
a folyamatot, másrészt kettős 
biztonsági funkcióval biztosít-
ja, hogy vényköteles termékek 
kizárólag állatorvosi jogkörrel 
rendelhetők.
Elektronikus vény kiállítására 
alkalmasak a Doki for Farm 

és a Doki for Vets felhasználói 
programjaink, számos már 
funkciójuk mellett. Ezen kívül 
a portálon leadott rendelés-
hez is biztosítjuk az e-vény 
szolgáltatást. Az utóbbi eset-
ben az elektronikus vényt 
jelenleg a vevőszolgálatunk 
generálja az állatorvos (telep 
esetében ellátó állatorvos) ál-
tal megadott adatok alapján.
A vény alábbi kötelező elmeit 
több forrásból állítja össze an-
nak érdekében, hogy a folya-
mat a lehető leggyorsabban 
lefuttatható legyen.
Az állatorvos és az állattartó 
adatai (név, lakcím, telefonos 
és elektronikus elérhetőség) 
valamin az állatorvos ese-
tében a FELIR azonosító, és 
kamarai tagsági szám, telep 
esetében a tenyészetkód – 
amennyiben az már szerepel 
a rendszerünkben – a háttér 
adatbázisból betöltődnek.

Tisztelt Partnerünk!
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEKRE 
VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYI 

ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN
ANTIBIOTIKUMOK 

KIZÁRÓLAG VÉNYEN 
RENDELHETŐK

További információk a NÉBIH honlapján: 
1Állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos 
gyakran ismételt kérdések
https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-
ismetelt-kerdesek/allatgyogyaszati-termekek

https://univet.hu/hu/egyetem/szervezeti-egysegek/allatvedelmi-jogi-elemzo-es-modszertani-kozpont/allatvedelmi-kodex/allatvedelmi-kodex-alairoi/
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Renal
A krónikus 
veseelégtelenség 
és szívbetegség 
megelőzésére és 
kezelésére.

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

Struvite 
Struvite Management 
A struvit húgykövek 
feloldására és kiújulásuk 
megelőzésére. 

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

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

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

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

Cardiac
Támogatja aszívműködést 
krónikus szívelégtelenség 
esetén.

Obesity
Túlsúly csökkentésére és 
cukorbetegségben szenvedő kutyáknak.

Joint
Ízületi gyulladás 
és ortopédiai 
felépülés 
segítésére.

Oxalate
Csökkenti 
az oxalát 
húgykövek 
kialakulását.

Hepatic
Támogatja a máj 
funkciót krónikus 
májelégtelenség 
esetén. 

Hypoallergenic
Táplálékintolerancia 
csökkentésére.

Megoldás a kutyák és macskák jóllétéért. 

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

Egyedi táplálkozási igényekre kialakított, 
speciális eledelek. 

Klinikailag igazolt gyógytápsor és konzervek

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife
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Growth
Növekedési rendellenességek • 
Lábadozás Emésztőrendszeri
betegségek és tünetek

Convalescence Lábadozás felnőtt kutyáknál • 
Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek Táplálkozás helyreállítása 
• Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség

Struvite Struvit kövek

Struvite Management
Struvit húgykövek kiújulásának 
megelőzése Idiopátiás alsó húgyúti 
szindróma

Oxalate Oxalát húgykövek • Urát húgykövek • 
Cisztin húgykövek

Renal
Krónikus veseelégtelenség 
megelőzése és kezelése 
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Joint 
Felnőttkori ízületi betegségek 
Ortopéd sebészeti beavatkozás utáni 
lábadozás

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség

Diabetic Cukorbetegség

UltraHypo Táplálkozási allergiák • Hasmenés • 
Idiopátiás dermatitis

Hypoallergenic Fish & Potato Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Egg & Rice Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Duck & Potato Táplálkozási allergiák

Neutered 1-10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

Neutered +10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

K
U

TY
A

EL
ED

EL
EK

M
A

C
S

K
A

E
LE

D
E

LE
K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

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

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

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife
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90%

KÉSZÍTSD 
FEL ŐKET 

Vet Essentials

AZ ELEDELEK ÉRTÉKESÍTÉSE
EGYRE NŐ AZ 
ÁLLATORVOSI 
CSATORNÁN

AZ ÁLLATORVOSI AJÁNLÁS AZ
ÉRTÉKESÍTÉS
KULCSFONTOSSÁGÚ 
MOZGATÓRUGÓJA

Óriási piaci lehetőség a klinikák számára Szeretne táplálási javaslatokat 
kapni állatorvosától1?

+7%

Nyugat-Európa Forrás: Kisállat ápolás: Euromonitor 

2015 2016 2017 2018

Nem

10%

-0.1%
+3%

Igen

1  Forrás: Dog and Cat Nutrition Practices of Owners Visiting Veterinary Clinics 

Nutrition GmbH, Hamburg

WELLNESS ELEDELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 
FELLENDÍTÉSE ÉS

IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE
100%-ban 

állatorvosok számára fejlesztettük ki

Teljes, ízletes száraz és nedves 
termékcsalád, KIZÁRÓLAG 
állatorvosoknál elérhető

Egyedi eledelek, amikkel 

tulajdonosok folyamatosan 
visszatérjenek a rendelőbe

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

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

Pénz-visszafizetési 
garancia a 
minőségre, az 
állandó összetételre 
és az ízre

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

5 alapvető egészségügyi előnnyel, beleértve
a klinikailag tesztelt egészségügyi előnyöket, 
a Hill’s FOGÁPOLÓ TEHNOLÓGIÁJÁT, illetve 
SÚLYKONTROLL TECHNOLÓGIÁJÁT

S+OX SHIELD megerősítő jelölés minden 
felnőtt eledel esetében, ami támogatja 
a húgyúti szervek egészségét

Finom íz, ami miatt a kedvencek 
visszatérnek, hogy még többet kapjanak

100%-os pénz-visszafi zetési garancia 
a minőségre, az állandó összetételre és az 
ízletességre

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

Egyeztessen Hill’s képviselőjével a Hill’s Vet Essentials eledelek beszerzéséről.

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

Pénz-visszafizetési 
garancia a 
minőségre, az 
állandó összetételre 
és az ízre

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

5 alapvető egészségügyi előnnyel, beleértve
a klinikailag tesztelt egészségügyi előnyöket, 
a Hill’s FOGÁPOLÓ TEHNOLÓGIÁJÁT, illetve 
SÚLYKONTROLL TECHNOLÓGIÁJÁT

S+OX SHIELD megerősítő jelölés minden 
felnőtt eledel esetében, ami támogatja 
a húgyúti szervek egészségét

Finom íz, ami miatt a kedvencek 
visszatérnek, hogy még többet kapjanak

100%-os pénz-visszafi zetési garancia 
a minőségre, az állandó összetételre és az 
ízletességre

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

Egyeztessen Hill’s képviselőjével a Hill’s Vet Essentials eledelek beszerzéséről.

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=hills
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ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

Pénz-visszafizetési 
garancia a 
minőségre, az 
állandó összetételre 
és az ízre

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

5 alapvető egészségügyi előnnyel, beleértve
a klinikailag tesztelt egészségügyi előnyöket, 
a Hill’s FOGÁPOLÓ TEHNOLÓGIÁJÁT, illetve 
SÚLYKONTROLL TECHNOLÓGIÁJÁT

S+OX SHIELD megerősítő jelölés minden 
felnőtt eledel esetében, ami támogatja 
a húgyúti szervek egészségét

Finom íz, ami miatt a kedvencek 
visszatérnek, hogy még többet kapjanak

100%-os pénz-visszafi zetési garancia 
a minőségre, az állandó összetételre és az 
ízletességre

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

Egyeztessen Hill’s képviselőjével a Hill’s Vet Essentials eledelek beszerzéséről.

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

Pénz-visszafizetési 
garancia a 
minőségre, az 
állandó összetételre 
és az ízre

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

5 alapvető egészségügyi előnnyel, beleértve
a klinikailag tesztelt egészségügyi előnyöket, 
a Hill’s FOGÁPOLÓ TEHNOLÓGIÁJÁT, illetve 
SÚLYKONTROLL TECHNOLÓGIÁJÁT

S+OX SHIELD megerősítő jelölés minden 
felnőtt eledel esetében, ami támogatja 
a húgyúti szervek egészségét

Finom íz, ami miatt a kedvencek 
visszatérnek, hogy még többet kapjanak

100%-os pénz-visszafi zetési garancia 
a minőségre, az állandó összetételre és az 
ízletességre

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

Egyeztessen Hill’s képviselőjével a Hill’s Vet Essentials eledelek beszerzéséről.

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

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

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=hills%20vet%20essentials
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AJÁNL ATUNK SEBKEZELÉSRE

Hatóanyag: cink-oxid por 12,0 g 
palackonként
Célállat fajok: ló, szarvasmarha, juh, 
kecske, sertés, kutya, macska
Javallat: A készítmény alkalmas sebek 
és gyulladásos bőrfelületek bevonására. 
Szárító, nem izgató, enyhe adsztringens 
hatású. Megakadályozza a kötszerek 
sebbe ragadását, valamint gipszkötések 
feltételekor védi a bőrfelületet
Adagolás: A tiszta és száraz 
bőrfelületet a szórófej 1-2 másodpercig 
történő lenyomásával, 20–25 cm 
távolságból befújjuk
Kiszerelés: 200 ml

Az állatok külső, felületi sérüléseinek 
befedésére alkalmas, a sebeket a 
szennyeződéstől óvja, elősegíti a 
hámképződést
Összetétel: alumínium por 
(mikronizált) 2,8 g segéd és 
vivőanyagok 90,2 g hajtógáz 45 g
Adagolás: Az adagoló szelepet 
1-2 másodpercig lenyomva, a sérült 
felületet 20-25 cm távolságból 
vékonyan be kell fújni. A kezelés 
szükség esetén naponta többször 
megismételhető
Kiszerelés: 200 ml

A készítmény kifejezetten keserű, 
kellemetlen ízű, nem toxikus folyadék
Felhasználási terület: 
Alkalmazásával elkerülhető, hogy 
az állat a sebeket harapdálja vagy 
nyaldossa. A kényelmetlen gallér 
használata így kiküszöbölhető
Egyéb javallatok: Kannibalizmus, 
farokrágás
Összetétel: Denatónium benzoát 
0,20 g Segéd- és vivőanyagok ad  
100 ml
Adagolás: A megvédendő felületet  
15 cm távolságból be kell permetezni
Kiszerelés: 100 ml

Felhasználási terület: Műtéti 
fóliáknak a kezelt testfelülethez való 
fixálására operációk előtt
Összetétel: sprayoldat 75,0 g, 
hajtógáz 37,5 g
Adagolás: Csak külsőleg 
alkalmazandó! Tilos a szembe fújni! 
A kezelni kívánt bőrfelületet alaposan 
meg kell tisztítani és megszárítani. Kb. 
20–25 cm távolságból, huzatmentes 
helyen, az érintett bőrfelületet egyszer 
vagy kétszer röviden befújni, a fújások 
után kb. 30-35 másodpercet várni, 
és ezután a rögzíteni kívánt anyagot 
gyengéden a kezelt bőrfelületre 
nyomni
Kiszerelés: 150 ml

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció bármilyen összetételben érvényes: 2021.11.8-tól 2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/fhazin-alpha-zinkoxide-spray-200-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhabit-alpha-bitter-spray-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhaadh-alpha-adhesive-spray-150-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhaalu-alpha-aluminium-spray-200-ml


33
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  NOVEMBER

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció bármilyen 
összetételben érvényes: 2021.11.8-tól 
2021.12.10-ig, vagy a készlet erejéig. 

Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

Termékforma: Belsőleges emulziós cseppek
Célállat faj: kutya, macska
Javallat: Gyulladással, fájdalommal járó ízületi problémák 
kiegészítő kezelésére, nyugtalanság, szorongás (vihar, tűzijáték, erős 
hanghatások) oldására.
Adagolás, alkalmazás módja: Használat előtt felrázandó!
Szájon át alkalmazandó. Adható közvetlenül a szájnyálkahártyára 
cseppentve, vagy eleségbe keverve. 
Általános adagja: 1 csepp/2 ttkg, naponta 1-2 alkalommal.

Állatgyógyászati gyógyhatású          termék
 KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=cannagis
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Az IDEXX Catalyst One®-t kifejezetten 
úgy tervezték, hogy megfeleljen minden 
gyakorló állatorvos igényeinek. A ren-
delőn belüli pontos kémiai és elektrolit 
vizsgálati eredmények akár 8 perc alatt 
is elérhetőek. Az eredmények, amelyek 
hatékonyan segítik a diagnózist, azonnal, 
még a betegvizsgálat során rendelkezés-
re állnak, hogy tisztább és biztosabb le-
gyen az egyeztetés az állattartóval.
Az IDEXX Catalyst One® a 
következőket biztosítja: 
GYORS ÉS PONTOS EREDMÉNYEK
A legtöbb teszt eredményét gyorsan, 
akár 8 perc alatt megkaphatja, a To-
tál T4 teszt eredménye pedig 15 perc 
elteltével lesz elérhető. Az IDEXX szá-
razkémiás (dry-slide) technológiájának 
köszönhetően még a sérült mintákból is 
pontos eredményeket érhet el.
EGYSZERŰ MUNKAFOLYAMAT... 
három lépésben:
1. Gyűjtse össze a mintát!

2. Adja a mintát egy teljes vérszepará-
torba, majd oszlassa el!

3. Töltse be a mintát, és helyezzen 
tesztlemezeket (slide) az analizá-
torba!

A JÖVŐ BIZTOS: 34 TESZT
Az IDEXX kutatás-fejlesztési beruházá-
sa folyamatosan bővülő teszt lehetősé-
get biztosít, amely megfelel a korszerű 
diagnosztikai igényeknek.
KORSZERŰ TESZTEK
Fejlett diagnosztikai tesztek, például 
SDMA, Totál T4, CRP, fruktozamin, UPC 
arány és fenobarbitál már elérhetőek az 
Ön praxisában is.
INTEGRÁLT EREDMÉNYEK
• Tekintse meg az átfogó eredménye-

ket egyetlen képen, és ossza meg őket 
egyszerűen az állat tulajdonosával!

• Az IDEXX Catalyst One® csatlakozhat 
a Practice Information Management 
System-hez (PIMS), hogy integrálja a 
gyakorlati információkat.Az IDEXX Catalyst 

One® az egyetlen olyan 
biokémiai analizátor, 

amely folyamatos orvosi 
újításokat nyújt, mint például az 
epesav, CRP, SDMA, progeszteron, 
TT4, ezzel bővültek a házon belüli 
diagnosztikai lehetőségeink. 
Az IDEXX Catalyst One® teljes 
diagnosztikai képet ad, amivel 
jelentősen javult a betegellátási 
munka hatékonysága a 
rendelőnkben.

IDEXX CATALYST ONE®

Biokémiai 
analizátor

Korszerű tesztek
EPESAVAK (ÚJ): Májfunkció vizsgálata referencia labo-
ratóriumi pontossággal és összehasonlítható módon.
PROGESZTERON (ÚJ): Megbízható eredményeket biz-
tosít a kutya ovulációjának vizsgálatához. Az eredmé-
nyek már 12 perc alatt elérhetőek.
SDM: A Catalyst® SDMA teszt segít a vesebetegség 
rendelőben történő azonosításában.
TOTÁL T4: A pajzsmirigy állapotainak szűréséhez, 
diagnosztizálásához és kezeléséhez. Az új TT4 teszt-
lemez bármilyen tesztpanelhez hozzáadható, lehetővé 
téve az átfogó kémiai, elektrolit- és TT4-vizsgálatot 
egyetlen műveletben, egyetlen betegmintával. 15 perc 
alatt biztosítva az eredményeket.
C-REAKTÍV PROTEIN (CRP): Rendkívül specifikus és 
érzékeny indikátora a gyulladással járó folyamatoknak 
kutyákban.
FRUKTOZAMIN: A fruktozamin szint mérésével na-
gyobb diagnosztikai értékű képet kaphat a cukorbeteg 
kutyák és macskák kezeléséhez.
VIZELET PROTEIN-KREATININ ARÁNY (UPC): Egyetlen 
futtatással tudja diagnosztizálni a korai vesebetegsé-
get. Két teszt egyetlen futtatással pedig segít a protei-
núria kimutatásában és számszerűsítésében.

FENOBARBITÁL: Mérje pontosan és monitorozza a 
fenobarbitál szintet percek alatt, hogy időben be tudja 
állítani a megfelelő szintet, a rohamok kezelése érde-
kében!
34 Catalyst teszt
Könnyen ellenőrizheti a kóros eredményeket, figyelheti 
a betegeket, és egyedi paneleket alkothat.
7 előre gyártott panel
CHEM 17 PANEL: Ideális átfogó panel kutyák tesztelé-
séhez (wellness, beteg, sürgősségi).
CHEM 15 PANEL: Ideális átfogó panel macskák teszte-
léséhez (wellness, beteg, sürgősségi).
LYTE 4 PANEL: Bármely kémiai panelhez adhat elekt-
rolitokat.
CHEM 10 PANEL: Használja a biztonságosabb érzés-
telenítés érdekében!
EQUINE 15 PANEL: Ideális átfogó panel lovak vizsgá-
latához.
NSAID 6 PANEL: Nyomon követheti a gyulladáscsök-
kentő terápiát.
QC PANEL: Catalyst One havi tisztítása után egyszerű-
en ellenőrizheti eredményei pontosságát.

Példátlan mélységű klinikai 
betekintés a mintába a 
beteg vizsgálata során

4 639 000 Ft + ÁFA helyett

3 599 000 Ft + ÁFA

MOST +1ÉVGYÁRTÓI GARANCIÁVAL

AJÁNDÉK

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://alphaportal.hu/termekek/99-92524-idexx-catalyst-one-biokemiai-analizator
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A ProCyte DX® analizátor három éves fej-
lesztés, 18 hónapos tesztelés és 70 000 
próba vizsgálat eredménye. 4 állator-
vostudományi egyetem nemzetközileg 
elismert szakemberei ellenőrizték, hogy 
a legpontosabb eredményeket adja.
Független egyetemi tanulmányok igazol-
ják a nagyfokú korrelációt. A legfrissebb 
összehasonlító tanulmányok a ProCyte 
DX® analizátort hasonlították az Advia® 
120, a Cell-DYN® 3700 és a Sysmex® 
XT-V berendezések eredményeihez, és 
példátlanul jó megfelelést találtak vörös-
vérsejt, hematokrit, retikulocita, trombo-
cita és fehér-vérsejt számokban. 
Az IDEXX ProCyte DX® a 
következőket biztosítja:
A LEGSZÉLESKÖRŰBB MENÜ 
MAGÁBA FOGLALJA:
• fejlett 5-frakciós fehérvérsejt számlálást,
• abszolút retikulocitaszám meghatározását.
BAND NEUTROFILOK (ÚJ)
Ha jelen vannak, az állatorvos bizonyosan 
tudja, hogy gyulladás van a szervezetben.

MAGVAS VÖRÖSVÉRSEJTEK (ÚJ)
Ha jelen vannak, két dolgot jelenthet: csont-
velősérülés vagy olyan szélsőséges helyzet, 
ami a vörösvérsejt termelést megnöveli.
FOLYADÉK (ÚJ)
Valós idejű vérkép és differenciál diag-
nózis a vérveszteség meghatározására
VILLÁMGYORS EREDMÉNY:
2 perc vizsgálati idő.
„TÖLTSD ÉS MENJ” MŰKÖDÉS
TÖBB ÁLLATFAJ
Az eredmények kutyára, macskára, lóra, 
szarvasmarhára, menyétre, sertésre, 
nyúlra, gerbilre, kecskére, juhra, lámára, al-
pakára, tevére, delfinre és aranyhörcsögre 
vannak validálva mintegy 26 paraméterre.
KIS MINTAMENNYISÉG
Mindössze 30 μl alvadásgátolt vér.
A MINTAVÉTELI CSŐ 30 MÁSODPERC 
MÚLVA ISMÉT RENDELKEZÉSRE ÁLL 
és további vizsgálatokra alkalmas.
MINŐSÉGI ELLENŐRZÉS
Havi rendszerességű ellenőrzés szükséges.

Az IDEXX ProCyte DX® 
referencia laboratórium 
szintű technológiával 

doolgozik, gyors és megbízható. 
Egyszerűen szeretem!

IDEXX PROCYTE DX®

Haematológiai 
analizátor

Gyorsabb, fejlettebb technológiák
A ProCyte Dx® hematológiai analizátor három élvo-
nalbeli technológiát egyesít, hogy a legpontosabb 
teljes vérképet adja az állatorvosi praxisban.
LASER-FLOW CITOMETRIA
5 fehérvérsejt frakció elkülönítését teszi lehetővé. A 
ProCyte Dx® hematológiai analizátor fluorescencia 
segítségével vizsgálja valamennyi fehérvérsejt jel-
legzetes alkotóit, hogy a lehető legpontosabban el 
tudja különíteni az sejttípust.
OPTIKAI FLUORESCENCIA
Nagy fokban érzékeny és pontos retikulocitaszám 
meghatározást tesz lehetővé egy különleges, fluo-
reszcens festés segítségével. A macska tromboci-
ta-szám meghatározása ezzel a módszerrel kiváló-
an lehetséges, amikor a körvonalazódó trombociták 
és a vörösvérsejtek mérete hasonló.
A folyamat a minta sejtjeinek festését, 633 nm hul-
lámhosszú lézernyalábbal történő vizsgálatát és 
a szóródott sugarak gyűjtését foglalja magában. 
A 660 nm-es vagy ennél hosszabb hullámok - itt 
kékkel jelölve - a sejt nukleotid tartalmának nagyon 
precíz vizsgálatát teszik lehetővé.
Egyedül a ProCyte Dx® hematológiai analizátor kí-
nál kiváló lehetőséget a nagyon érzékeny és pontos 

vizsgálatra.
LAMINAR FLOW IMPEDANCIA™
A leggyorsabb és legprecízebb vörösvérsejt szám-
lálást teszi lehetővé a gyors és pontos analízishez.
A fejlett Laminar Flow Impedancia technológiában a 
sejtek egyesével sorakoznak fel, amely lehetővé te-
szi valamennyi sejt egyedi jellemzőinek vizsgálatát.

Csak 2 perc, és teljes a vérkép 
(CBC)
Minden sürgősségi esetben, beteg vagy 
rossz általános állapotú páciens esetén; 
különösen azoknál, akiknél bizonytalanok 
a tünetek, a vérkép jelezhet: gyulladást, 
tumort, stresszt, allergiát, parazitás 
vagy egyéb fertőzést.
Műtét előtti szűrés során függetlenül a 
páciens életkorától könnyen elkerülhe-
tő a(z): anémia, dehidráltság, magas 
fehérvér-sejtszám, alacsony trombo-
citaszám, alacsony fehérvérsejtszám, 
stressz leukogram.

6 119 000 Ft + ÁFA helyett

5 499 000 Ft + ÁFA

MOST +1ÉVGYÁRTÓI GARANCIÁVAL

AJÁNDÉK

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://alphaportal.hu/termekek/98-70000-01-idexx-procyte-dx-hematologiai-analizator-100-240v
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VETSTAT®
VETLAB UA 
ANALYZER®

SNAP PRO 
ANALYZER®COAG DX® 

Véralvadási rendellenesség 
gyors felderítésére

2 perc alatt ad eredményt vénás 
vagy artériás teljes vérből
Elektrolitok (Na+, K+, Cl–) és 
vérgáz mutatók mérésére 
alkalmas
Egyszer használatos kazetták
Hordozható, akkumulátorról és 
hálózatról is működtethető

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Minimális mintamennyiség: 
125 μL
Minta típusa: lítium-hepatinos 
teljes vér, plazma vagy szérums
Minta bejuttatás: fecskendőből 
vagy kapillárisból, automatikus 
felszívás
Vizsgálati idő: kb. 2 perc

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Működési körülmények: 
15°C–30°C
Bemenet: 100–240 V AC, 
50–60 Hz, 2 Amper
Kimenet: 12VDC, 3.4 A

ELVÉGEZHETŐ 
VIZSGÁLATOK
Electrolytes 8 Plus kazetta: 
Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, tCO2, 
HCO3–, anion gap
Vérgáz kazetta: Na+, K+, Cl–, 
pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, tCO2, 
HCO3–, base excess, anion gap
Ionizált kálcium: Ca++
Glükóz: GLU

FŐBB JELLEMZŐK
Véralvadási rendellenességek 
felderítése műtét előtt vagy 
wellness programok során
Csak a megfelelő vizsgálatot 
kell elvégezni: thromboplastin 
time (aPTT) és/vagy prothrom-
bin time (PT)
Friss vagy citrátos teljes vérből 
végezhetők a vizsgálatok
0 – 500 másodperc alatt ad 
eredményt 
akkumulátorról működtethető 
(teljes feltöltöttség esetén 2 
órán át)

ELVÉGEZHETŐ 
VIZSGÁLATOK:
aPTT, Citrate aPTT, PT, Citrate PT

IDEXX UA tesztcsík 
eredményeket kiolvassa, sötét 
színezetű mintáknál korrigálja, 
és rögzíti 80 másodperc alatt. 
FŐBB JELLEMZŐK
Automatikusan beolvassa 
és rögzíti a tesztcsík 
eredményeket
Takarítson meg időt és 
küszöbölje ki a hibákat az 
egygombos működtetéssel és 
a körülbelül 80 másodperc alatt 
kapott eredményekkel.
Rögzítsen automatikusan 
IDEXX UA csík eredményeket, 
és kapcsolja a páciensek 
kórtörténetéhez és számláihoz.
Javítsa az eredményeket 
következetes értelmezéssel és 
színkompenzációval a sötét 
színezetű mintáknál.
Automatizálja a 
munkafolyamatát az IDEXX 
VetLab munkaállomással.

A SNAP Pro Analizátor 
automatikusan aktiválja, időzíti 
a SNAP tesztkazettákat és 
értelmezi a kapott eredményt.
Villámgyorsan áttekintheti 
az eredményeket a gyors, 
pontos állapotfelméréshez és a 
személyzet jobb hatékonysága 
érdekében.
Csatlakozzon a kétirányú integ-
ráció előnyeihez: csökkentse a 
felesleges díjakat és automati-
kusan rögzíti az eredményeket 
a betegek kartonjába.

VIZSGÁLATOK:
SNAP 4Dx Plus
SNAP Szívféreg RT
SNAP Macska Tripla
SNAP FIV/FeLV Combo
SNAP Giardia
SNAP Parvo
SNAP Lepto
SNAP Macska proBNP
SNAP cPL SNAP fPL

ANALIZÁTOROK

1 904 000 Ft + ÁFA helyett

1 690 000 Ft + ÁFA

550 000 Ft + ÁFA helyett

469 000 Ft + ÁFA

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=idexx
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Scil vCell 5
Modern & Elegáns
a világ legkisebb lézerrel és impedanciás 
mérési technológiával rendelkező 5 part diff-es 
állatorvosi hematológiai analizátora

scil vCell 5
Modern & Smart
5-part differentiation with combined laser and 
impedance measurement method

ÁLLATFAJOK:
kutya, macska, ló 
PARAMÉTEREK:
BC, LYM, MON, NEU, 
EOS, BAS, LYM%, MON%, 
NEU%, EOS%, BAS%, RBC, 
HGB, HCT, MCV, RDWcv, 
RDWsd, MCH, MCHC, PLT, 
MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, 
P-LCR%, P-LCC 
MINTA:
30µ EDTA -s teljes vér, ami 
nyitott mintavételi csőből 
kerül feldolgozásra

Főbb jellemzők
•  Kombinált lézer- és impedancia-

mérési módszer a pontos mérési 
eredmények eléréséhez

•  A legújabb mikrofluid-
technológia az alacsony reagens 
fogyasztás érdekében

•  Környezetbarát az alacsony 
reagens fogyasztás és a 
fenntartható termelés miatt

•  Kis méretű analizátor lábnyom, 
ugyanolyan méretű, mint egy 
A4-es lap

•  Modern, érintőképernyős kijelző
•  Egyszerű menü navigáció: 

érintse meg és csúsztassa, mint 
egy mobiltelefonnál

A scil vCell 5 a legújabb hematológiai mikrofluid technológia 
alkalmazásával került kifejlesztésre. Ez az innovatív technológia azt 
jelenti, hogy körülbelül 75%-kal csökkentheti a reagensek fogyasztását 

a hagyományos technológiát használó eszközökhöz képest, védve a környezetet.

5 280 000 Ft + ÁFA helyett

4 280 000 Ft + ÁFA

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://alphaportal.hu/termekek/vc50vhu-scil-vcell-5-hematologiai-analizator
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A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK KLINIKÁN BELÜ-
LI ELVÉGZÉSE EGYKOR CSÚCSTECHNOLÓGIÁNAK 
SZÁMÍTOTT, MA VISZONT már mindennapos gyakor-
lat. Valószínűleg a Te praxisodban is vannak automata 
hematológiai, kémiai, elektrolit- és endokrinológiai 
analizátorok. A kérdés az, hogy milyen minőségűek, 
mennyire megbízhatóak, hány paramétert mérnek 
és milyen gyorsak?! Emellett pedig minden eddiginél 
nagyobb számú állatkórház alkalmaz elektrokardio-
gráfiai és ultrahangvizsgálatokat, használ vérgáz- és 
véralvadás-analizátorokat és végez teszteket fehérje-
vizelésre és fertőző betegségekre, például Giardia-fer-
tőzöttségre, Lyme-kórra és ehrlichiosisra. Felmerül 
azonban a kérdés: teljes mértékben kihasználod-e a 
házon belüli analizátorok adta lehetőségeket?
A következőkben azonban 10 olyan érvet ismerte-
tek, amiért érdemes másként nézni a meglévő esz-
közeidre, vagy  befektetési céllal beruházni IDEXX 
vagy VetSCAN házi laborgépekre.
ORVOSI ELLÁTÁS
1. Jobb sürgősségi és intenzív ellátás
A házon belüli laborvizsgálatoknak köszönhetően 
nincs többé szükség „találgatásra” a sürgős esetek 
ellátásakor, így azonnal megkezdheted a megfelelő 
kezelést. Egyes esetekben a külső laboratóriumok 
eredményközlési ideje hosszabb lehet annál, mint 
amit az adott beteg meg tud várni. Ha szombat 
este alakul ki egy diabeteses ketoacidosis, ennek 
diagnosztizálásával nem lehet keddig várni. Emel-
lett az intenzív ellátást igénylő esetekben gyakran 
tartós monitorozásra van szükség, ami magában 
foglalja az elektrolitok és a vérgáz-, laktát- és ioni-
zált kalcium stb. folyamatos ellenőrzését, ez pedig 
csak a klinikán belüli analízissel oldható meg. 
2. Több információ a betegek állapotáról
A  házon belüli laboratóriumod azonnali diagnózist 
ad az ügyfelek számára. 
3. Az altatás előtti vizsgálatok nagyobb 
biztonságot adnak
A preanesztetikai laborvizsgálatok előnyeit sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Amikor konzultációt tartok, 
mindíg megkérdezem, hogy végeznek-e altatás előtti 
teszteket az ügyfeleiknek, körülbelül 60% válasza igen. 
Egyre több praxis teszi kötelezővé az ilyen vizsgálato-
kat, köztük a Székesfehérvári Állatkórház is. Ez az eljárás 
segít elkerülni az altatási vagy a műtéti komplikációkat.
Tekintsd át preanesztetikai vizsgálati protokolljaid, és 
fontold meg, hogy minden preanesztetikai panelt ki-
bővítesz-e hematológiai és elektrolit-vizsgálatokkal. A 
vérszegénységben, polycythaemiában, leukopeniában, 
leukocytosisban vagy thrombocytopeniában szenvedő 

betegek altatása további vizsgálatok nélkül ellenjavallt. Elektrolit-egyensú-
lyi zavarok esetén is veszélyes lehet a páciensek altatása. A hyperkalaemiás 
vagy hyperthyreosisban szenvedő páciensek altatása pedig halálos lehet. A 
veszélyeket figyelembe véve egyszerűen nem éri meg vállalni a kockázatot. 
4. A betegek ellátásának javítása a gyógyszeres kezelés 
monitorozásával
A páciensek közül sokan – és különösen az idős kedvencek – rutinszerű-
en szednek nem-szteroid gyulladáscsökkentőket, ACE-gátlókat, inzulint, 
gyógyhatású tápanyagokat, kemoterápiás szereket, glükokortikoidokat és 
immunszuppresszív gyógyszereket. A monitorozás lehetővé teszi a mellék-
hatások szorosabb ellenőrzését és az esetleges társbetegségek felismerését. 
5. Az idősebb kedvencek igényeinek kiszolgálása időskori 
egészségügyi szűréssel
Az idős kedvencek laboratóriumi tesztelése lehetővé teszi az állatorvos 
számára az esetleges rejtett betegségek felismerését. 
AZ ÜGYFELEK KISZOLGÁLÁSA
6. Az ügyfelek időt takaríthatnak meg
Időorientált társadalomban élünk. Ha az ügyfelek választhatnának, egy 
egyetlen útból álló megoldást részesítenének előnyben azzal szemben, 
hogy oda-vissza rohangáljanak a klinikára, szerinted mit fognak prefere-
álni, még akkor is, ha drágább! Nem csak neked fontos az idő!
7. Kevesebb aggodalom az ügyfelek számára
Hányszor kellett már több napot eltölteniük azzal, hogy szorongva vár-
ták a laboratóriumi eredményeket? Ne felejtsd el, hogy a legtöbb gazda 
nagyra becsült családtagnak tekinti kedvencét. Minél korábban diag-
nosztizálod a problémát, annál korábban tudod kezelni a pácienst és 
eloszlatni az állattulajdonos aggodalmát. Nagyon nem mindegy, hogy 
15 percet kell várni, vagy 24 órát! 
8. Az azonnali eredmények azonnali értéket teremtenek
Az ügyfelek számára hogyan lehet értéket teremteni? Úgy, ha megmu-
tatod a veszély forrását. Olajcserék alkalmával célszerű levegőszűrőt és 
pollenszűrőt is cserélni. De milyet? Gyárit, vagy utángyártottat? Addig 
mindegy míg meg nem nézed az elszennyeződött levegőszűrőt, utána 
már tudni fogod, hogy a jobb minőség kell. Valahogy így kellene a gaz-
dának is megmutatni rendellenes, vagy a normális laboratóriumi ered-
ményeket a kinyomtatott laborleleten. Az ügyfelek együttműködése 
drámai mértékben javul, ha a saját szemükkel láthatják azt, amit mi is 
látunk és hajlandók kifizetni a 14 000 Ft-os, vagy feletti labor díjat!
Az állatorvosi klinika házon belüli laboratóriuma kézzelfogható bizonyí-
tékot nyújt az ügyfelek számára arra vonatkozóan, hogy a kedvence-
ik egészségesek vagy betegek-e, és az ilyen információk megosztása 
megerősíti a szemükben az állatorvos által nyújtott szolgáltatások érté-
két. Ne felejtsd el, hogy egy normális eredmény jó dolog és ugyanany-
nyit ér, mint egy problémás eredmény. Ne habozz elkérni a teljes árat 
érte! Világosan – laikusok számára is érthetően – magyarázd el az állat-
tulajdonosoknak, hogy e teszteredmények mit jelentenek. Az ügyfelek 
ilyenkor megkönnyebbülnek és örömmel fizetnek a lelki nyugalmukért.
ÜZLETVEZETÉS
9. Az állatorvos idejének jobb kihasználása
Az ügyfelek soha nem alkalmas időben telefonálnak, hogy megbeszéljék 
a laboratóriumi eredményeket. Az ilyen hívások általában akkor érkez-
nek, amikor a műtőben vagy, egy másik ügyféllel tárgyalsz vagy telefo-
nálsz, hogy érdeklődjön a négy napja laboratóriumba küldött minták 
vizsgálati eredményei után. Hányszor kellett már elmagyaráznod egy 
ügyfélnek a vérkarbamid-nitrogén vagy az alkalikus foszfatáz enyhén 
megemelkedett értékeinek a jelentőségét, hogy azután meg kelljen is-
mételned ezt a beszélgetést, amikor 10 perc múlva az ügyfél házastársa 
is felhív telefonon? És mi van akkor, ha egy olyan ügyféllel kell telefonon 
megbeszélned a laboreredményeket, akivel emlékeid szerint nem is ta-
lálkoztál? Akkor most képzeld el, hogy a kezdeti 30 perces vizsgálat alatt 
megvizsgálod a beteget, elvégzed a laboratóriumi vizsgálatokat és meg-
beszéled az ügyféllel az eredményeket és a kezelést. A házon belüli diag-
nosztikai vizsgálatok időt takarítanak meg neked, amit újabb vizsgálatra 
tudsz fordítni ezzel extra bevételt tudsz termelni!
10. Nagyobb nyereség
Az ügyfelek hajlandók fizetni a jobb, gyorsabb szolgáltatásokért. Emellett 
nem kell általában 2x foglalkozni egy pacienssel. 1x a mintavétel alkalmával 
1x pedig másnap eredményközléskor. A megtakarított időt lehet új beteg 
vizsgálatra fordítani. Emelett a korszerű laborgépek gondozásmentesek, így 
az asszisztens valódi értéket tud előállítani, ugyanis a gép őrzése, annak ka-
librálása nem az! Azt vettem észre, hogy mindenhol munkaerőhiány van, a 
praxisvezetők mégsem gondolják át, hol lehetne erőforrást megtakarítani!

10 ÉRV 
a házon belüli 

laborvizsgálatok 
mellett

A házon belüli tesztekre 
szolgáló analizátoraid inkább 
porfogóként szolgálnak, mint a 
diagnózisaid elősegítésére? Itt 
az ideje, hogy leporold és hadra 
fogd in-house labor eszközeid!

FRED METZGER, DVM, DABVP
(Medical Director, VCA)

összeállította: Mozsár Andor
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Klinikai-kémiai paraméterek széles köre az ellátás-helyi 
diagnosztika számára
A VETSCAN VS2 hihetetlenül egyszerű és intuitív. Korszerű felhasználói 
felület és pontos, referencia laboratóriumi minőségű eredmények 12 perc 
alatt 100 Ql teljes vér, szérum vagy plazma felhasználásával. A VS2 ideális 
állatorvosi rendelők, klinikák és kutató laboratóriumok számára.

IQC® - Minden összetevő ellenőrzése
A VetScan® VS2 kémiai automata kiemelkedően fejlett intelligens Minő-
ségellenőrzési Rendszerrel (iQC®) és szabadalmaztatott algoritmusokkal 
rendelkezik a minőség és a megbízható eredmények garantálása érde-
kében. Az iQC® automatikus ellenőrzések sorozata, az automata kémiai-, 
optikai- és elektronikai funkcióinak ellenőrzése minden egyes mérés alatt. 
Az iQC® garantálja, hogy bármely környezetben csak pontos és precíz 
eredmények kerüljenek a leletbe.

Teljeskörű hematológiai vizsgálat 5 részes 
fehérvérsejt elkülönítéssel
A VETSCAN® HM5 teljesen automata sejtszámláló 5 
részes fehérvérsejt elkülönítéssel, ami átfogó, 22 pa-
raméteres, hisztogramokkal kiegészített teljes  vér-
kép (CBC) meghatározást tesz lehetővé percek alatt. 
Kiemelkedő teljesítménye, egyszerű kezelése és mi-
nimális karbantartási igénye teszi a VETSCAN® HM5 
automatát ideálissá állatorvosi rendelők, klinikák és 
kutató laboratóriumok számára.
Reprodukálhatóság, amelyben megbízhat
A HM5-tel végzett vizsgálatok reprodukálható ered-
ményeket adtak ugyanazon napokon, de különbö-
ző időpontokban végzett vizsgálatokban, ugyana-
zon berendezéssel végzett teszteken és különböző 
helyszíneken, különböző személyzet által végzett 
vizsgálatokban is. Lehet akár másik készülék vagy 
más felhasználó, a HM5 automatán végzett mérések 
reprodukálhatóságára mindig számíthat.

2 772 000 Ft + ÁFA

2 772 000 Ft + ÁFA

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://alphaportal.hu/termekek/1200-0000e-vetscan-vs2-tartozekokkal
https://alphaportal.hu/termekek/790-0000-vetscan-hm5-hematologia-analizator-tartozekokkal
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AKÁR A 
LEGERŐSEBB 
HORDOZHATÓ 
RÖNTGEN,
AKÁR 
KOMPLETT 
RENDSZER,
A MEGOLDÁS:

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://vettech.hu/
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meX+20, meX+20BT
Könnyű, hordozható röntgen 100 kV

meX+40, meX+40BT
Univerzális hordozható röntgen 2,4 kW

meX+100
A legerősebb kompakt hordozható 
röntgen, 5KW-os kondenzátor tárolóval

meX+20BT LITE
Ultra-könnyű hibrid erőforrású hordozható röntgen 1,6 kW

meX+60
Nagy teljesítményű hordozható 
röntgen 3,2 kW

Nagyobb kimenet, mint a PXP-20HF, amely alkalmas a 
végtagok expozíciójához, ló és kis állat praxisban is.

 ; Teljesítmény: 1,6 kW, 100 kV / 20 mA, 70 kHz, 
nagyfrekvenciás

 ; Tartomány: 40–100 kV, 1 kV-os lépés, 0,3–50 mAs, 
Fókuszpont: 1,2 mm

 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 4, érintőképernyő
 ; Távirányító funkció kézi 

kapcsolóval, alumínium 
hordtáska (tartozék)

 ; Nettó súly: 9,8 kg, kettős 
lézer, LED lámp a CEMDD

Univerzális 
röntgenegység, 
nagy teljesítményű, 
különféle röntgen 
alkalmazásokhoz

 ; Teljesítmény: 
2,4 kW, 100 kV / 
35 mA, 70 kHz, 
nagyfrekvenciás

 ; Tartomány: 40–100 kV, 1kV-os lépés, 
0,4–100 mAs, fókuszpont: 1,2 mm

 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 8, 
érintőképernyő

 ; Távirányító funkció kézi kapcsolóval, 
alumínium hordtáska (tartozék)

 ; Nettó súly: 12,8 kg, kettős lézer, LED 
lámpa CEMDD

Beépített nagy 
teljesítményű 
kondenzátor a stabil 
és megbízható 
áramellátáshoz

 ; Teljesítmény: 
5,0 kW, 110 kV / 
100mA, 75kHz, nagyfrekvenciás

 ; Tartomány: 40–110kV, 1kV Lépés, 0,1 - 
200mAs, Fókuszpont: 1,8 mm

 ; APR Library, PROM Memories: 750, 
érintőképernyő

 ; Alumínium hordtáska (mellékelve)
 ; Nettó súly: 19,6 kg, kettős lézer, LED 

lámpa CEMDD

Nagy előnyök kültéri használatnál és a lópraxisban
 ; Hibrid: belső akkumulátor vagy külső tápegység használata
 ; Teljesítmény: 1,6 kW, 90 kV / 20 mA, 75 kHz, nagyfrekvenciás
 ; Tartomány: 50-90 kV, 1kV Step, 0,4-20 mAs, Fókuszpont 1,2 mm
 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 21, érintőképernyő
 ; Távirányító funkció kézi kapcsolóval, alumínium hordtáska 

(tartozék)
 ; Teljes töltési idő: kb. 4 óra, 

max. 550 expozíció egy 
töltéssel

 ; Nettó súly: 7,2 kg (Inc. 
BATTERY), kettős lézer, LED 
lámpa hordozható röntgen 1,6 
kW teljesítmény CEMDD

Nagy teljesítmény 
a nagy 
struktúrák kiváló 
röntgenfelvételeihez

 ; Teljesítmény: 3,2 
kW, 100 kV / 60 
mA, 70 kHz, nagyfrekvenciás

 ; Tartomány: 50–100 kV, 1kV-os, 
0,4–100mAs, fókuszpont: 2mm

 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 8, 
érintőképernyő

 ; Távirányító funkció kézi kapcsolóval, 
alumínium hordtáska (tartozék)

 ; Nettó súly: 14,6 kg, kettős lézer, LED 
lámpa CEMDD

ECO Ray 400 Intelligens, nagy 
teljesítményű röntgenrendszer technológia

meX+ CR Ultra-könnyű és 
falra szerelhető CR megoldás

Nagyteljesítményű, álló rönt-
genrendszer (30kW), beépített 
monoblokk

 ; 4-irányú mozgó asztallap (max.  
súly 200 kg)
 ; Színes 8,4 ”-es LCD kezelő 
érintőképernyő
 ; Kivehető rácshálózat
 ;  A nagyfrekvenciás technológia, 
tiszta diagnosztikai képeket 
tesz lehetővé
 ; Változtatható fókusztávolság 
és röntgenforrás-forgatás 
(opcionális)

Műszaki adatok:
 ; Tube Vol./Current: 125kV / 
400mA
 ; Feszültségtartomány: 40 - 125 
kV 1 kV-os lépésekben
 ;mAs Tartomány: 0,1 mAs - 
100mAs (opcionális 250mAs)
 ;Max. kimenet: 30kW 100 kV-nál

Röntgencső:
 ; Alkalmazás: Kailong KL 65

 ; Anód: 
Forgatás
 ; Fókusz-
pont: 0,6 
mm-es kis 
fókusz; 1,3 
mm nagy 
fókusz
 ; Az anód névleges teljesítménye: 
16kW kis fókusz, 32kW nagy 
fókusz

Jellemzők:
 ; Kijelző: 8,4 ”LCD érintőképernyő
 ; Asztallap: 4-úszó / 160cm (alap)
 ; Kazettatartó: önközpontosító  
(18 x 24 cm - 43cm x 43 cm)
 ; APR technikák: 1800 kombiná-
ciós lehetőség / 3 betegméret 
kiválasztása / Fókuszpont 
kiválasztása

A következő elemeket tartal-
mazza:

 ;Számítógépes munkaállomás
 ; 2 x CR kazetta (méret  
24 x 30 cm és 35 x 43 cm)
 ;meX + Image Acquisition  
Software
 ;Fali rögzitő csomag
 ;USB-kábel és tápegység
 ;Garancia: 60 hónap a hardver-
re, 24 hónap a szoftverre

Jellemzők:
 ;Kristálytiszta képminőség
 ;Gyors szkennelési sebesség
 ; Integrált szkennelés és törlés 
egy lépésben
 ;Kompakt és falra szerelhető
 ;A képalkotó lemez nem 
hajlítható
 ;A ventilátor nélküli rendszer 
megakadályozza a por szeny-
nyeződést

Műszaki adatok:

 ;Teljesítmény: Legfeljebb 50 
lemez / óra (35 cm x 43 cm)
 ;Casette méret: 35cmx43cm  
és 24cmx30cm (Standard) / 
18cm24cm (opcionális)
 ;Választható pixelméret: 
magas: 100 μm / standard: 
200 μm
 ;Felbontás / adatfelvétel:  
16 bit / pixel, 65,535 szürke 
egyensúly
 ;Méretek (H x W x D):  
137 x 456 x 803 mm
 ;Súly: 21 kg
 ;Teljesítményigény:  
110/220 / 240V, 60 / 50cs

2 200 000 Ft + ÁFA-tól
-10% kedvezménnyel!

2 630 000 Ft + ÁFA-tól
-10% kedvezménnyel!

2 900 000 Ft + ÁFA-tól
-10% kedvezménnyel!

2 860 000 Ft + ÁFA helyett

2 460 000 Ft + ÁFA

3 490 000 Ft + ÁFA helyett

3 190 000 Ft + ÁFA

8 260 000 Ft + ÁFA helyett

6 890 000 Ft + ÁFA

6 040 000 Ft + ÁFA helyett

4 890 000 Ft + ÁFA

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://vettech.hu/
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meX+ 1012 WCC
9” x 11,5” WIRELESS a-Si TFT DR Flat Panel 
Scintillator: CsI (Cesium Iodide)

A vezeték nélküli és hordozható DR síkképernyős 
készülékek legújabb generációja

 z Könnyű: csak 1,7 kg (nagy teljesítményű Li-Ion 
akkumulátor)

 z Kiváló képminőség az alacsony dózisú CsI-Scintilator 
segítségével

 z Vízálló: Ellenáll a víz hatásának (IPX6)
 z OLED kijelző: A panel, a csatlakozás és az akkumulátor 

állapotának jelzése
 z Hosszú távú működés: 4 óra munkaidő egy 

akkumulátorral
 z Tartósság: 300 kg teherbírás
 z AP (hozzáférési pont) mód: Közvetlen vezeték nélküli 

kommunikáció detektor és laptop között
 z Automatikus expozíció-érzékelés (AED): Nincs szükség 

interfészre, használat : bármely röntgenrendszerrel 
lehetséges

Műszaki adatok:
 z Képalkotás ideje: 5 másodperc (kb.)
 z Felvett terület: 228mm x 293mm, Pixel Pitch: 127 μm.
 z A / D: 14/16 bit, 16834 szürke skála  

- Pixel szám: 2264 x 1752
 z Határfelbontás: 3,9 lp / mm - Energiatartomány: 40 - 

150 kV
 z Méret (érzékelő): 328 (L) x 268 (W) x 15 (H) mm, súly: 

1,7 kg
 z Működési hőmérséklet. Tartomány: 0 ~ +55 °C

A csomag tartalma:
 z Számítógépes munkaállomás
 z meX + Image Acquisition Software  

+ DICOM Send & Patient CD modul
 z DR rendszer hordozó táska  

(méretek LxWxH: 380 x 320 x 160 mm)
 z 2 elem és akkumulátor töltő

meX+ 1012 WCA
12,8 x 10,4” WIRELESS a-Si TFT DR Flat Panel, 
Scintillator: CsI (Cesium Iodide)

Hordozható digitális képfeldolgozó egység

 z Vezeték nélküli síkképernyős érzékelő (3,6 kg) nagy 
teljesítményű Li-Ion akkumulátorral

 z Az automatikus expozíció észlelés (AED) miatt nincs 
szükség interfészmunkára

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

 z Kiváló képminőség az amorf szilícium miatt a CsI-
szcintillátorral (5 megapixeles felbontás)

 z Akár 3 óra munkaidő egy akkumulátorral
 z Cserélhető pozíciójú fogantyú 
 z Tökéletes ló röntgenezés a hibrid hajtású hordozható 

röntgensugárral kombinálva

Műszaki adatok:
 z Képmegjelenítés ideje: 7 másodperc (kb.)
 z Megjelenített terület: 25,9 cm x 32 cm, Pixel Pitch: 127 

μm.
 z A / D: 16 bit, 16834 szürke skála  

- Felbontás: 2080 x 2560 (5 Mpixels)
 z Határfelbontás: 3,9 lp / mm - Energiatartomány: 40 - 

150 kV
 z Méret (érzékelő): 395 (L) x 337 (W) x 18 (H) mm, súly: 

3,6 kg
 z Működési hőmérséklet. Tartomány: 0 ~ +55 °C
 z Üzemi feszültség: 115 - 230V (50 / 60Hz),  

Teljesítmény: Max. 0,5 A @ 220V

A csomag tartalma:
 z Számítógépes munkaállomás
 z meX + Image Acquisition Software  

+ DICOM Send & Patient CD modul
 z DR rendszer hordozó táska  

(Méretek LxWxH: 515 x 445 x 160 mm)
 z 2 elem és akkumulátor töltő

11 690 000 Ft + ÁFA-tól
-10% kedvezménnyel!
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meX+ 1417 WGC/WCC
14 x 17” WIRELESS a-Si TFT Flat 

meX+ 1417 PGA/PCA
14 x 17” WIRED a-Si TFT Flat Panel

Az univerzális DR detektor legújabb generációja 
kazetta méretben:

 z Univerzális rendszer álló és mobil megoldásként
 z Kiváló kristályos képfelbontás és gyors felvételi idő 5 

másodpercen belül.
 z Vízálló: Védelem a víz hatására (IPX6)
 z OLED kijelző: A panel, a csatlakozás és az akkumulátor 

állapotának jelzése
 z Hosszú távú működés: 4 óra munkaidő egy akkumulá-

torral
 z Tartósság: 300 kg teherbírás
 z AP (hozzáférési pont) mód: Közvetlen vezeték nélküli 

kommunikáció detektor és PC között
 z Automatikus expozíció-érzékelés (AED): Nincs szükség 

interfészre, használat bármely röntgenrendszerrel 
lehetséges

Műszaki adatok:
 z Képmegjelenítés ideje: 5 másodperc (kb.)
 z Megjelenített terület: 358mm x 423mm,  

Pixel Pitch: 127 μm
 z A / D konverzió: 14 vagy 16 bit,  

- Pixel Matrix: 2756 x 3268
 z Felbontás: 3,9 lp / mm - Energiatartomány: 40 - 150 kVp
 z Méret (érzékelő): 384 x 460 x 15,4 mm, súly: 3 kg
 z Üzemi feszültség: 110 - 220V (50 / 60Hz)

A csomag tartalma:
 z Számítógépes munkaállomás
 z meX + Image Acquisition Software  

+ DICOM Send & Patient CD modul
 z DR rendszer hordozó táska  

(Méretek LxWxH: 515 x 445 x 160 mm)
 z 2 elem és akkumulátor töltő

Digitális radiográfia képalkotó lemez kis állat- és 
lóhasználatra

 z Nagy felbontású, költséghatékony és rugalmas
 z Ultra-vékony (15,9 m) DR síkképernyős érzékelő, 

automatikus expozíció-érzékeléssel
 z Nincs szükség interfészmunkára, könnyen integrálható 

bármely röntgenrendszerrel
 z Kiváló kristályos képfelbontás és gyors felvételi idő  

7 másodpercen belül.
 z Univerzális rendszer álló és mobil megoldásként
 z Nagy képalkotó terület (36 cm x 43 cm) az összes 

általános radiográfiai vizsgálathoz
 z Kivehető fogantyú a rugalmas használathoz

Műszaki adatok:
 z Felderítő terület: 460 mm x 417mm, Pixel Pitch: 127 μm
 z A / D: 14   bit, - Pixel Matrix: 3268 x 2756
 z Felbontás: 3,9 lp / mm - Energiatartomány: 40 - 150 kVp
 z Méret (érzékelő): 460 (W) x 417 (V) x 15,9 (H) mm,  

súly: 3,6 kg.
 z Üzemi feszültség: 110 - 220V (50 / 60Hz)

A csomag tartalma:
 z Számítógépes munkaállomás
 z meX + Image Acquisition Software  

+ DICOM Send & Patient CD modul
 z DR hordozórendszer táska  

(Méretek LxWxH: 580 x 510 x 180 mm)
 z Vezérlő (Power) doboz és adatkábel

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu
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HAT ÉKONYSÁG
A MINDENNAPOKBAN

Rendszer áttekintés
A Samsung fejlett technológiái által szolgáltatott kiemelkedő képminőség nagyobb biz-
tonságot, a csendes üzem nyugodt környezetet nyújt Önnek a klinikai döntések megho-
zatalához.

Főbb jellemzők
•  Samsung elektronika
• ClearVision
• Quick Preset
• 3D/4D, 3DXI, 5D Basic
• EZ Exam+™
• Gélmelegítő

• 21,5“ LED monitor
• S-Harmonic™
• Panoramic, Auto IMT+
• Realistic Vue™
• Cardio csomag
• Állítható magasságú 
konzol

• Érintőpaneles 
menüvezérlés
• MultiVision™
• ElastoScan™
• Needle Mate+
• Strain+
• Külső billentyűzet

Forradalmian új megoldásokkal 
soha nem látott képminőséget 
nyújt az ultrahangok világába 
nemrég belépett Samsung.

A ClearVision alkalmazás-specifikus 
optimalizálást és időbeli felbontást biztosít. 
A zajcsökkentő szűrő javítja a kép minőséget 
és kristálytiszta, éles 2D képeket hoz létre. 
Az impulzus inverziós technológiát 
alkalmazó S-Harmonic™ javítja a kép 
tisztaságát a közeli és távoli képen is. 

Csökkentve a jelzajt, az S-Harmonic™ 
egységesebb ultrahangos képeket biztosít. 
Az S-Flow™, egy irányított Power Doppler 
képalkotó technológia, még a perifériás 
erek felismerésében is segítséget nyújthat. 
A MultiVision pedig elektronikusan 
irányítja az ultrahangsugarat, és több 
szkennelési vonalat egyesít a jobb kép 
érdekében. A MultiVision figyelemre méltó 
térbeli és kontrasztfelbontást biztosít, 
még nagyobb műtermék kiszűréssel, mint 
valaha.

Samsung 4-9 MHz 
MICROCONVEX fej

Samsung 3-8 MHz 
PHASED ARRAY fej

Samsung C 2-5 MHz 
CONVEX hasi fej

Samsung 3-16 MHz 
LINEAR fej

Vizsgálófej választék

Ultrasound System HS40
5 690 000 Ft + ÁFA helyett

4 690 000 Ft + ÁFA

Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

https://vettech.hu/


45
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk   NOVEMBER

ULTRAHANG 
KÉSZÜLÉKEK

A Versana sokoldalú és rugal-
mas ultrahang készülék. A mun-
kafolyamatok egyszerűsítsére, 
a klinikai hatékonyság javításá-
ra, a mindennapi munka és a kli-

nikai kihívások könnyed kezelé-
sére tervezték. A költségkímélő 
kialakítás révén a professzioná-
lis ultrahang könnyen kezelhető, 
emellett megfizethető.

Fejlett, mégis megfizethető árú hordozható állatorvosi ultrahang készülék 
csúcstechnológiával és világszínvonalú diagnosztikai képminőséggel, tökéletes 
választás a kisállatokkal és a lovakkal foglalkozó állatorvosok számára.

A Versana Balance tökéletes minőségű képalkotást biztosít a különféle 
vizsgálatokban, így a hasüregi, a szív, szülészeti-nőgyógyászati vagy az apró 
szervi vizsgálatokban. Önnek és pácienseinek a diagnózis megállapítás és 
kezelési mód klinikai biztonságát adja, megfelelő időben. Az intuíciós projekt és 
az automatikus eszközök megkönnyítik a vizsgálatokat és hatékonnyá teszik a 
munkaciklust.

Versana Active Vet
ÁLLATORVOSI ULTRAHANG

Versana Balance
ÁLLATORVOSI ULTRAHANG

•  Fejlett, hozzáértő, alkalmazkodó
•  Tartós, prémium kialakítás, megbízható rendszer, kiváló képminőségű 

ultrahangos képek
•  Hordozható és könnyű, hosszabb akkumulátor-élettartammal, 

ugyanakkor optimalizálja a képernyő méretét egy 15,6 hüvelykes LED-
kijelzővel, rugalmas megoldást kínálva, amely együttműködik Önnel és a 
pácienseivel bárhol is legyenek. 

•  Verhetetlen diagnosztikai képminőség, amely a legújabb 
GPU sugárformáló technológiát, a kódolt harmonikus 
képalkotást, a CrossXbeam compound képalkotást és 
az SRI képszemcsésség csökkentési eljárást használja a 
pontos diagnózis felállításához.

•  Az élvonalbeli szoftverek, funkciók és az SSD meghajtó 
javítja a feldolgozási sebességet, a munka- 
folyamatot és a gyors reagálást, ezzel értékes 
időt takarítva meg, és egy mozgalmasabb napot 
kissé gördülékenyebbé téve.

•  Az M-mód, a Pulsed Wave és a Color Doppler 
az alapkiépítés része, a fejlett eszközök és 
szolgáltatások mellett tovább segíti a gyors és 
pontos diagnózist.

•  Whizz one-touch dinamikus képhangolás folyamatosan 
optimalizálja a képeket a szkennelés során, még akkor is, 
amikor átlép egy szervről egy másikra. A GE Healthcare egyéb 
rendszereinek számos egyéb bevált funkciója mellett, a Versana 
Balance tökéletes megoldást kínál a nagy elvárásokkal szemben.

•  Érzékeny B-Flow™ és B-Flow color képalkotás a véráramlás és az 
érfalak értékeléséhez.

•  CrossXBeam™ és SRI-HD a szerkezeti határok és átmenetek 
egyértelmű meghatározására.

•  Érzékeny színes Doppler a parenchymás szervek erezettségének 
és a vér erekben való áramlásának vizsgálatára és kapcsolódó 
TI-RADS képalkotási és adatfeldolgozó rendszer.

•  Scan Coach 3D eszközt a megfelelő szkennelési sík 
megtalálására.

A Versana Active 
választható párnázott 
gurulós táskával, 
megkönnyítve annak 
szállítását a mozgásban 
lévő állatorvosok számára, 

vagy egy műszerkocsival 
klinikán belüli használatra.

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu
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Kérd egyedi ajánlatunkat
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BeneFusion SP1
fecskendő pumpa

SK-500I
fecskendő pumpa

SK-600I
infúzió pumpa

HK-400III
fecskendő pumpa

FW1 VET
infúzió melegítő

BeneFusion SP3
fecskendő pumpa

SK-500II
fecskendő pumpa

Főbb jellemzők:
 ; Fő egység tartalmazza a következőket: 

1,5 hüvelykes LCD képernyő; Standard akkumulátor;
 ; Infúziós mód: Sebesség üzemmód

Főbb jellemzők:
 ; Csak sebesség mód
 ; Csatlakoztatható fecskendők méretei: 10ml, 20ml, 50ml
 ; Sebességtartomány: 0,1-500ml / óra

Főbb jellemzők:
 ; Csak sebesség mód
 ; Sebességtartomány: 1-600ml / óra

Főbb jellemzők:
 ; Sebesség mód, idő mód, testtömeg 

mód, dózis mód, intermittáló mód
 ; 5 – 50 ml fecskenőig
 ; Sebességtartomány: 0,1 – 1500 ml/h

Főbb jellemzők:
 ; Kis méretű, könnyen kezelhető, LCD 

kijelzővel rendelkező infúzió melegítő
 ; 3 – 4,5 mm csővastagság
 ; 30°- 42°C hőmérsékleti tartomány  

0,1 °C beállítási pontossággal

Főbb jellemzők:
 ; Fő egység tartalmazza a következőket: 3,0 hüvelykes LCD 

képernyő; Standard akkumulátor;
 ; 3 Infúziós mód: Sebesség üzemmód, Idő mód, 

Testtömeg üzemmód
 ; w / gyógyszer-könyvtár, történet jegyzék

Főbb jellemzők:
 ; Sebesség üzemmód, idő üzemmód és testtömeg üzemmód, 
 ; Csatlakoztatható fecskendők méretei: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml
 ; Sebességtartomány: 0,1-500ml / óra

gyors rendelés > www.alphaportal.hu Árajánlatért és részletes tájékoztatásért fordulj: aomuszer@alpha-vet.hu

259 000 Ft + ÁFA helyett

199 000 Ft + ÁFA

239 000 Ft + ÁFA helyett

199 000 Ft + ÁFA

273 000 Ft + ÁFA helyett

209 000 Ft + ÁFA

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST
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VETNAR Mini Standard
Kompakt altatógép 0,1-10 kg-os kisállatok számára
·   Nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   O2 gázadagoló
·   O2 áramlásmérő
·   Minimális helyigény, méret 420 x 430 x 1200 mm
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

VETNAR 2200 Standard
Moduláris felépítésű, sokoldalú altatógép 
0,1-100 kg-os kisállatok számára

·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Kiváló minőségű szilikon légzőkörök és ballonok
·    Elektronikus vezérlésű ventiláció mind a félig zárt,  

mind a nyitott rendszerhez
·   O2 + N2O vagy O2 + levegőt adagoló
·   CO2 abszorber
·   Beépített pulsoximetria, SaO2 és CO2 monitorozás
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Két áramlásmérő: O2 és N2O vagy O2 és levegő
·    Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 2 db 10 l-es 

gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, méretek 520 x 520 x 1330 mm

VETNAR 1100 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok számára
·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz

·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm

VETNAR 1600 Standard 
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok 
számára

·  Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   Elektronikusan vezérelt ventiláció a nyitott rendszerhez
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm
·   Két légző ballon (1l és 2l)
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül
·   Beépített pulsoximeter, Sp02 és CO2 monitorozás

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu
Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

VETNAR Mini Standard
Kompakt altatógép 0,1-10 kg-os kisállatok számára
·   Nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   O2 gázadagoló
·   O2 áramlásmérő
·   Minimális helyigény, méret 420 x 430 x 1200 mm
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül
·   Gazdaságos O2 fogyasztás

VETNAR 2200 Standard
Moduláris felépítésű, sokoldalú altatógép 
0,1-100 kg-os kisállatok számára
·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Kiváló minőségű szilikon légzőkörök és ballonok
·    Elektronikus vezérlésű ventiláció mind a félig zárt,  

mind a nyitott rendszerhez
·   O2 + N2O vagy O2 + levegőt adagoló
·   CO2 abszorber
·   Beépített pulsoximetria, SaO2 és CO2 monitorozás
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Két áramlásmérő: O2 és N2O vagy O2 és levegő
·    Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 2 db 10 l-es 

gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, méretek 520 x 520 x 1330 mm

VETNAR 1100 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok 
számára
·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm

VETNAR 1600 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok számára
·  Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   Elektronikusan vezérelt ventiláció a nyitott rendszerhez
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm
·   Két légző ballon (1l és 2l)
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül
·   Beépített pulsoximeter, Sp02 és CO2 monitorozás

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
aomuszer@alpha-vet.hu  Román Ádám: +36-30/651-3074

https://vettech.hu/
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D-PRO VET DENTAL UNIT
Állatorvosi fogászati egység
A D-pro állatorvosi fogászati egység számos 
funkciót biztosít az állatorvosok számára, 
például csiszolást, polírozást, vágást és tisztítást, 
valamint megkönnyíti és hatékony az állatok 
szájüregi egészségügyi munkáját.
A fogászati egység…

 ; hatékonyan lerövidíti a kezelési időt a 
munkahelyi nyomás csökkentése és a 
foglalkozási megbetegedések enyhítése 
érdekében,

 ; az érzéstelenítés kockázatának csökkentése 
érdekében rövidíti a kezelési időt,

 ; csökkenti az alveoláris csont és a 
szájnyálkahártya károsodását, amelyet csak 
a fogak erőszakos kihúzása okoz sebészeti 
műszerekkel, és csökkenti a bennmaradó 
gyökerek kockázatát,

 ; rugalmasabb fogászati kezelési programokat 
biztosít.

Standard:
 ; alapegység
 ; nagy sebességű kézidarab
 ; kis sebességű kézidarab
 ; 3 utas levegő / víz fecskendő
 ; szívó kézidarab
 ; eldobható fejek a szívóhoz (1 csomag = 25 db)
 ; betétek a 

nagysebességű 
kézidarabhoz (1 
csomag = 5 db 
kúpos barázdált 
vágó fúrófej 
+ 5 db gömb 
vágófej)

 ; eldobható 
polírozófejek (1 
csomag=10db)

Rendelhető 
kiegészítők:

 ; polírozó paszta 
(1 csomag = 10 
db)

 ; kenőanyag a 
kézidarabhoz

 ; ultrahangos 
fogkődepurátor 
(6 db 
tisztítófejjel)

X5000 CMOS
Image szenzor és szoftver a fogászati röntgenhez
Az X5000 alkalmazható az állatorvosi fogászati röntgenkép digitális 
felvételére. A CMOS érzékelő chip 18,5 X 18,5 μm pixelmérettel és 
mindösszesen 1,92 megapixellel (1600 X1200) van összekapcsolva a 
6μm FOP-pal a képfelbontás javítása a CMOS chipben és a perifériás 
áramkörben röntgensugárzásának megakadályozása érdekében így 
növelve a termék élettartamát. Az alkalmazott HR 
GOS szcintillátor hatékonyan egyensúlyozza a 
kimeneti érzékenységet és a felbontást.
Az X5000 rendelkezik USB kiolvasó körrel és a 
megfelelő kábellel.
A szoftver támogatja az állatorvost a mindennapi 
munkában. Ez vizuális klinikai eredményeken 
alapul: a fényképek rövid időn belül rövid, 
kompakt információkhoz (diagnózis, etiológia, 
differenciáldiagnózis, kezelési lehetőségek) 
vezetnek.

D-X8V
Állatorvosi hordozható fogászati röntgen
Háziállatok fogászati elváltozásainak 
diagnosztizálására A röntgenfelvétel alapján készíthet 
kezelési tervet.

 ; A nemzetközi fejlett technológia felhasználásával 
hatékony integrált tervezés

 ; A mikroszámítógép intelligens vezérléssel, nem csak 
távvezérelt expozíció

 ; Mikrofókuszos technológia, sokkal tisztább kép
 ; Erőteljesebb kisfeszültségű riasztás és 

nagyfeszültségű védelem 
 ; Nagy hőkapacitású cső a megszakítás nélküli 

expozíciós felvételi igények kielégítésére

D-X2V
Kis méretű, könnyű, hordozható fogászati röntgen

 ; Memória tárolási funkcióval mindössze egy expozícióval képes 
véglegesen megjegyezni az expozíciós paramétereket

 ; 0,4 mm x 0,4 mm kettős fókusz 
konfiguráció, amely tisztábbá teszi a képet 
és a diagnózis pontosabb

 ; Nagyfrekvenciás tápegység • Alacsony 
sugárzás • Jól néz ki

 ; Használhatja a lightroom fogászati filmet, 
képalkotás egy perc alatt

 ; Háttérvilágítású LCD képernyő kialakítása
 ; Az intraorális digitális képalkotó rendszer 

opcionális

https://vettech.hu/
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ÁLLATORVOSI MŰSZER ÉS 
DIAGNOSZTIKAI BEMUTATÓTEREM
1144 Budapest, Remény utca 42.
aomuszer@alpha-vet.hu
vettech.hu

•  Az általunk nyújtott szakértelem 
és prémium minőség garantálja 
ügyfeleink számára a XXI. 
századi high-tech állatorvosi 
diagnosztika élményét.

•  Személyes konzultációnk 
alkalmával felmérjük  az 
Ön egyedi igényeit, majd 
az elképzeléseiknek és 
kívánságaiknak megfelelő 
modelleket mutatjuk be.

•  Teljeskörűen tanácsot 
adunk a kiválasztott eszköz 
konfigurálásával és annak 
üzembe helyezésével 
kapcsolatban. 

•  Workshopjainkon az eszközök 
(labor és képalkotó diagnosztika) 
funkcióit bemutatjuk a 
lehetséges kiegészítőkkel 
együtt.

•  Ügyfeleink részére az 
elégedettség élménye 
mellett egyedi finanszírozási 
ajánlatot nyújtunk, hogy az 
együttműködés öröm legyen az 
első kapcsolatfelvételtől a 
műszer üzembe helyezéséig.
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Pál Feri – az ország legnépszerűbb katolikus papja. Nem vallásos témájú előadásaival segített emberek ezreinek, 
a lelki békéjük megtalálásában, vagy személyiségfejlődésükhöz szükséges első lépések megtételében!

Dr. Csernus Imre – 2017-ben nagy port kavart előadása az állatorvosok körében, most visszatér

Dr. Rab Árpád – Jövőkutató, A világ vezetői cégei kérik fel konzultációra és javaslatait beépítik a vállalatok saját ku-
tatás és fejlesztési projectjeikbe! A Budapesti Corvinus Egyetem docense, az NKE Információs Társadalom Kutatóin-
tézetének vezető kutatója. Kutatási területei a digitális kultúra, az életminőségjavító eszközök, az e-business, az infor-
mációs társadalom, az e-health. Nemzetközi és hazai konferenciák rendszeres nyitó előadója, az UNESCO nemzetközi 
szakértője. Elméleti munkásságát technológiai innováció fejlesztésében gyakorlati területeken is alkalmazza, tucatnyi 
e-business és technológiai megoldást vitt piacra. A kérdés, milyen változásokra számíthatunk az egészségügyben? 

PÁL FERI ATYA
 – az ország 

legnépszerűbb 
katolikus papja

DR RAB ÁRPÁD
 – jövőkutató, 

egyetemi docens, 
vezető kutató

DR. CSERNUS IMRE
 – pszichiáter

https://pmkonferencia.huRegisztrálj ingyenesen!
50   OKTÓBER

Az ország legnagyobb ingyenes 
állatorvosi kongresszusa  

3 SZOMBAT DÉLUTÁN 
ONLINE WEBINÁRRAL 

ÉS 1 EGYETEMI ÉLŐ NAPPAL 
RAJTOL

2021.11.06-ÁN

https://pmkonferencia.hu/
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NOVEMBER 6 - VETTECH - diagnosztikai  webinar - 28 továbbképzési pont

13:00 Dr. Czeibert Kálmán A 3D modellezés szerepe az állatorvosi gyakorlatban   
13:25 Dr. Vrabély Tamás A máj és vese vizsgálatának ultrahangos lehetőségei    

13:50   Dr. Dancsházi Tibor és 
a Vezér csapata

A megfelelő eszközválasztás és működési protokollok a sürgősségi műszeres 
diagnosztikához– Élőben jelentkezkünk a Vezér Állategészségügyi Centrumból   

14:20  SZÜNET
14:35   Dr. Benczik Judit  A mellüreg röntgen vizsgálata és praxismenedzsmentje
14:55 Dr. Benczik Judit  Hasi és medencei szervek röntgendiagnosztikája és praxismenedzsmentje
15:15 Dr. Hetyey Csaba Sürgősségi műszeres diagnosztika – FAST/AFAST protokoll    
15:40 MVDr. David Hanzlíček Diagnostics in hematology    
16:00 Dr. Lukács Zoltán A műszeres diagnosztika árazása, praxismenedzsmentje    

16:20 Dr. Péntek Gábor Tanulópénz helyett befektetés. 
Ne égesd a pénzed gyenge laborgépekre, mert duplán veszítesz    

16:35 Dr. Vajdovich Péter A gyulladásos folyamatok vérvizsgálata kisállatokban    

November 13 - AlphaVet - belgyógyászati webinar - 21 továbbképzési pont

13:00 SZPONZORI
13:15 SZPONZORI
13:30 SZPONZORI

13:45 Dr. Koltai Zsófia és 
Dr. Kizman András

Kutyák és macskák szájüregi daganatainak diagnosztikája és sebészeti 
kezelése    

14:35 Dr. Vizi Zsuzsanna Új protokolok a parvovirusos bélgyulladás kezelésében    
15:00 SZÜNET
15:15 Dr. Dobos András Sürgősségi szemészet – kutya/macska    
15:40 Dr. Paulina Anna Az öt leggyakoribb immunmediált bőrbetegség kezelési stratégiája és árazása
16:05 Dr. Kiss Gergő Az atópiás páciens kezelésének praxismenedzsment vonatkozásai    

November 20 - AOTE AULA - ember, lélek és jövó́ - 18 továbbképzési pont      személyes részvétel!

8:30 Megnyitó
8:35 Dr. Sótonyi Péter Rektori köszöntő    

8:50 Dr. Bognár Lajos Országos főállatorvos,  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár 
köszöntője

9:05 Magyar Állatorvosi 
Kamara Kamara elnöki köszöntő    

9:20 Dr. Móré Attila AlphaVet elnöki köszöntő    
9:35 Állatorvosi díjak átadása    
9:45 Könyvbemutató
9:50 SZÜNET
10:00 Dr. Csernus Imre Életkilátások, a boldogság hajszolása    
10:45 Dr. Rab Árpád Szörény Májműtét 50km-es távolságból, robotizációval és 5G-vel! Milyen jövő vár ránk?    
11:30 Dr. Czeibert Kálmán Digitális tervezés és 3D nyomtatás: lehetőségek az oktatásban és a klinikumban
12:15 EBÉDSZÜNET  
14:00 Pál Feri Atya Eredményesség és elégedettség    

November 27 - praxisvezetvó́i webinar- 15 továbbképzési pont

13:00 felkérés alatt Családban marad! Fókuszban az új generációs praxisvezetői skillek     

14:00 Dr. Szigeti Gábor A növekedés szemléletű praxismendezser rendelőjének működése és 
munkaszervezése

14:40 Botha Levente és 
Mozsár Andor Hogyan néz ki egy tulajdonosi, praxisvezetői dashboard?     

15:00 Dr. Túri Ákos
Hogyan segít a klinikai eszközpark fejlesztése az állatgyógyászatban, a 
munkaerő megtartásban és a bevétel növekedésben? Satelit rendelők 
“magyarosan”

15:20 Dr. Túri Ágnes Rendelői és patikai készletgazdálkodás szoftverrel

15:45 Dr. Túri Ágnes e-Vénymenedzsment. Az antibiotikum rendelés szabályos folyamata 
egyszerűen és gyorsan     

16:00 Dr. Túri Ágnes A 10 leggyakoribb hiba amit rendszeresen elkövetsz a praxisszoftvered 
használata során     

PROGRAMOK

https://pmkonferencia.hu/
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(robenakoxib)
™

Kérjük, hogy a termékre vonatkozó további információkért látogasson el a következő weboldalra:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/onsior-epar-product-information_en.pdf
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki. A forgalomba hozatali engedélyt az Európai Bizottság adta ki.

Kezelje páciensei fájdalmát, hogy azok teljes életet élhessenek! 

Bízzon az Onsior 6 mg-os tablettában, amely könnyebb mozgást biztosít 
macskapácienseinek.
Az Onsior egy szövetspecifikus KOXIB1: 
• a robenakoxib egy szelektív COX-2 gátló, amely 500-szor nagyobb szelektivitást 

mutat a COX-2 iránt
• a macskák számára készült tabletta rövid felszívódási idejének köszönhetően gyorsan 

hat, a Tmax 0,5 óra
• a vérből gyorsan kiürül (felezési ideje 1,7 óra), ellenben a gyulladás helyén perzisztál, 

így ott nyújt enyhülést, ahol a legnagyobb szükség van rá = SZÖVETSZELEKTIVITÁS

A művészi alkotás Bruce-nak,
a mozgás az Onsior™-nak (robenakoxib) köszönhető.

Javallatok macskák számára:1 
• Macskák akut vagy krónikus 

váz- és izomrendszeri 
rendellenességeivel 
összefüggő fájdalom és 
gyulladás kezelésére.

• Az ortopédiai műtétekhez 
társuló közepes erősségű 
fájdalom és gyulladás 
csökkentésére macskáknál.

Bruce

Az Onsior, az Elanco és az átlós sáv az Elanco vagy társult vállalkozásai birtokában lévő védjegyek. ©Elanco és társult vállalkozásai. PM-HU-21-0250

1.  Onsior: A készítmény jellemzőinek összefoglalója

ELONHB2110_Elanco_Onsior_Alphavet_hirdetes_185x255mm_v01.indd   1 10/28/21   5:17 PM

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=onsior
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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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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
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1 Taenzler et al. Parasites & Vectors. 2014;7:567.
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A hirdetés nem teljes körű! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!

A BRAVECTO akkor és ott védi meg az Ön pácienseit, amikor és ahol erre szükségük van. Már 2 órán belül megkezdi a paraziták biztonságos 
elpusztítását, és ez a hatása akár 12 héten át is megmarad.1,2 Támaszkodjon a kutyák és macskák számára kifejlesztett, fl uralaner-tartalmú 
készítményeink példátlanul hosszú hatástartamára! E készítmények már a bevezetésük óta folyamatosan igazolják egyedülállóan magas szintű 
hatékonyságukat és ártalmatlanságukat. Egyszerűen élvezze a nyugalmat kedvenc készítményének alkalmazását követően!
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TARTÓS VÉDELEM GYORSAN 
ÉS EGYSZERŰEN

A részletekkel kapcsolatban keresse területi képviselőjét:
Dr. Bárdossy Eszter   0620 960 3900   •   Dr. Bollók Árpád   0620 473 6170   •   Dr. Székely Farkas   0670 198 0624

Bravecto Spot-on kutya
Már demodikózis kezelésére 
is törzskönyvezve.
Már sarcoptes rühösség 
kezelésére is törzskönyvezve.

Bravecto Spot-on macska
Már fülrühösség kezelésére 
is törzskönyvezve.

Bravecto Tabletta
Már demodikózis kezelésére 
is törzskönyvezve.
Már sarcoptes rühösség 
kezelésére is törzskönyvezve.

Bravecto Plus
Már fülrühösség kezelésére 
is törzskönyvezve 
a szívférgesség mellett.

12 TIZENKÉT HETES
V É D E L E M

A Bravecto Chew, Bravecto Spot-on Dog, Bravecto 
Spot-on Cat és a Bravecto Plus termékekre: 
20�+�2�+�1�db Nobivac esernyő
50�+�6�+�1�db Flex Box
100�+�13�+�1�db Flex Box +�1�db Nobivac esernyő
150�+�22�+�2�db Flex Box +�1�db Nobivac esernyő

AKCIÓ a Bravecto termékcsoportra!
A Bravecto tabletta 1x2db termékre: 
20 + 2 db + 2 db Nobivac esernyő
50 + 6 db + 2db Flex Box
100 + 13 + 2 db Flex Box + 2 db Nobivac esernyő
150 + 22 + 4�db Flex Box + 2 db Nobivac esernyő
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a szúnyogok, 
lepkeszúnyogok 
és kullancsok
elleni harcban

6 hónapos
védelem

RENDKÍVÜLI
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