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FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  FEBRUÁR

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
Kelet-Magyarország Siska Annamária +36(30) 440-0321 siska.annamaria@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Koczor Ákos +36(30) 400-2110 koczor.akos@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Sziva Csaba +36(30) 481-6249 sziva.csaba@alpha-vet.hu
Nyugat-Magyarország Varga Tamás +36(30) 400-2104 varga.tamas@alpha-vet.hu
Észak-Dunántúl Tálas Tamás +36(30) 528-8032  talas.tamas@alpha-vet.hu

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

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

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

Látod a terméket (termékfotó, termékinformációk, normál és akciós ár, készletLátod a 
saját áraidNincs időhöz kötve, akkor rendelsz, amikor csak szeretnél!Ha nincs a keresett 
termékből készleten, a rendszer automatikusan ajánl helyettesítő terméketLáthatod 
a rendeléstörténetetElőző rendelések újrarendelésére is van lehetőségRendelés 
felvitele excell listábólVisszaigazolást ad a rendszer a rendelésekrőlBeállíthatod 
kedvenc termékeidetA dokumentumtárban minden információt megtalálsz a 
termékekrőlJegyzetfüzetként használhatod, a rendeléseket kiegészíthetedAz aktuális 
akciós kiadvány lapozható változata folyamatosan elérhetőAz akciós újságból rögtön a 
rendeléshez tudod adni a kívánt terméketA leadott rendelésed azonnal feldolgozzák, 
rövidülhet a kiszolgálási időAz egyes termékek gyűjtőmennyiségét is láthatodAz 
összes elérhető termék közül választhatsz, lehetőséged van böngészésreLáthatod 
a számláid - fizetett, fizetetlen, soron következőTudsz keresni hatóanyagra, 
állatfajra, ki tudod választani a legkedvezőbb árú terméketKevesebb 
adminisztráció, kevesebb hibalehetőség

nincs időd napközben?
nálunk éjjel-nappal 
megrendelheted, 
amire szükséged van!

ÓR
ÁS0-24 rendelkezésre 

állás!

az alpahvet b2b üzleti portálja

https://alphaportal.hu/
https://www.alphavet.hu/kapcsolat


Köszönöm, hogy adód 1 %-val az ASKA menhelyet  támogatod.
 Én nekik köszönhetem az életem.

Villám
1%

Támogassa adója 1%-val
a Székesfehérvári ASKA Menhelyet!

18494644-2-07

A MAJDNEM JÓ,
NEM ELÉG JÓ

Kiváló  
palatabilitás
a terápiahűség  
érdekében

A túladagolás  
lehetőségének  
minimalizálásával
maximalizáljuk  
a biztonságot

Osztható tabletták
könnyen törhető,  
csak egy ujjal kell  
megnyomni

Testtömeghez  
igazított kiszerelés
a költségoptimalizálás 
érdekében nagytestű 
kutyáknál

Kis dolgok, melyek nagy
változást eredményezhetnek.

Firokoxib
62,5 mg és 250 mg  
rágótabletta  
kutyák számára

Kutya oszteoartritisze során fellépő fájdalom és gyulladás csökkentésére, valamint lágyszöveti-, ortopédiai- és fogászati 
beavatkozások következtében a műtét után jelentkező fájdalom csillapítására és gyulladás csökkentésére kutyákban.

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

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

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=firodyl
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a termékképek illusztrációk  FEBRUÁR

           Az AlphaVet
Exkluzív 

termékei
lovaspraxisok

számára

Noromectin paszta
A Noromectin paszta előnye, hogy ivermectin 
hatóanyaga révén a fonálféreg fajok jelentős ré-
szével szemben (Strongylus fajok, Dictyocaulus 
arnfieldi, Oxyuris equi) nemcsak a kifejlett fér-
gek, hanem a vándorló lárvák ellen is hatékony. 
Emellett megbízható segítséget nyújt a bőrpara-
zitózisok, mikrofilariózis és a bagócslárva fertő-
zöttség megszűntetésében is.
Használati utasítás szerinti javallatok
A Noromectin paszta alkalmas a gyomor- 
bélférgesség, orsóférgesség, bőrparazitózisok, 
mikrofilariózis, bagócslárva fertőzöttség 
megszüntetésére. Kiemelkedően hatékony a 
Strongylus fajok vándorló lárva stádiumai ellen. 
Nagy Strongyloida fajok: Str. vulgaris és Str. 
edentatus (kifejlett és lárva stádiumok), Str. equinus 
és Triodontophorus spp. (kifejlett stádiumok). 

Kis Strongyloida fajok 
(kifejlett és lárva stádi-
umok, a benzimidazol 
rezisztens törzseket 
is beleértve): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., 
Cylicostephanus spp., Cyclicodontophorus spp., Gyalo-
cephalus spp. Ascaris fajok (kifejlett és lárva stádiu-
mok): Parascaris equorum Egyéb fajok: Dictyocaulus 
arnfieldi és Oxyuris equi (kifejlett és lárva stádiumok), 
Trichostrongylus axei, Habronema muscae és Stron-
gyloides westeri (kifejlett stádiumok), Gastrophylus 
spp. és az Onchocerca fajok bőr mikrofiláriái
Hatóanyag 
1 g paszta tartalmaz 1,87 mg ivermektin
Adagolás
Az ivermektin egyszeri adagja lovaknak: 0,2 mg/
ttkg. Szájon át alkalmazandó.

Helminthex paszta
Használati utasítás szerinti javallatok
Lovak kifejlett nagy strongylidák (Strongylus vulga-
ris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus), kis 
strongylidák (Triodontophorus spp., Cyathostomum 
spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp.), he-
gyesfarkú féreg (Oxyuris equi), valamint orsóférgek 
(Parascaris equorum) által okozott fertőzöttségé-
nek kezelésére.
Hatóanyag 
1 gramm tartalmaz: Pirantel-embonát 425,45 mg 
(megfelel 147,6 mg pirantelnek)

Adagolás
600 és 700 kg-os lónak 
kétféle kiszerelésben. 
Az ajánlott dózis 19,5 
mg pirantel-embonát/
ttkg egyszer, ami alap-
ján egy 27,5 g pasztát 
tartalmazó adagolófecskendő egy 600 ttkg-os 
ló vagy egy 32,08 g pasztát tartalmazó adagoló-
fecskendő egy 700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére 
elegendő.

Galand-
férgek

Orsó-
férgek

Tüdő-
férgek

Kis 
strongylidák

Hegyesfarkú
giliszták

Gyomor-
bagócsok

Nagy 
strongylidák

Ló férgesség, féreghajtás 
A belső élősködők jelentős egészségügyi veszélyt jelentenek a lovakra nézve. A belső paraziták 
(férgek) a belső szervekben, testüregekben és szövetekben élnek, és tápanyagforrásukat 
a gazdaállatból és a lenyelt tápanyagokból nyerik. Az általuk okozott kártétel jellege és 
mértéke a paraziták fajától függően változik. Életciklusuk egy része a külső környezetben, 
jellemzően a legelőkön is zajlik. A lovak számos parazita faj révén fertőződhetnek és belső 
élősködői közé tartoznak a leggyakrabban előforduló fonál-, orsó- és galandférgek, valamint 

a rozsféreg és a hegyes farkú féreg.
Miért kell a lovakat féreghajtani?

A lovak belső parazitái alapvetően a vékony- és a vastagbélben élősködnek. Kártételük 
részben abból adódik, hogy ha nagy számban vannak jelen a bélben, akkor a ló kondíciója 
romlik, szőrzete fénytelenné válik, esetleg - főleg csikóknál - csököttség és vérfogyottság is 
kialakulhat. A férgek állandó jelenlétüknél fogva nyugtalanítják a gazdaszervezetet, és súlyos 
fertőzöttség esetén a csikóknál akár a bél üregét is elzárhatják, aminek a következménye 
kólika is lehet. A kólikát kiválthatja az is, hogy bizonyos féregtípusoknak a fejlődési alakjai 
a vérerek falait is megtámadják, ami a bélfal elhalásával járhat. (Ilyen, parazita által okozott 

kólikában hullott el Kincsem, a magyar csodakanca is.)
Mikor lesz a féreghajtás hatékony?

A féreghajtás, ugyanúgy, ahogy a vakcinázás is, csak a programszerűen és rendszeresen 
végrehajtva lesz hatékony. Ezért a féreghajtásra is programot kell kidolgozni, amit össze kell 
hangolni a vakcinázási programmal. A féreghajtás megtervezésénél pl. figyelembe kell venni 
a tartási módot (bokszos-, állásos-, ménesi tartás, legeltetés stb.) azt, hogy az állományban 

vannak-e vemhes kancák, van-e "lómozgás" stb.

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/g2105-helminthex-425-mgg-paszta-3208g
https://alphaportal.hu/termekek/nor-108-noromectin-paszta-7-49-gr
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Bioequine FH

Cloteid 4 vakcina

Használati utasítás 
szerinti javallatok

Lovak aktív immunizálásá-
ra szolgál a lóinfluenza-ví-
rus, illetve a ló herpesz 
vírus (EHV-1) okozta légúti 

fertőzés előfordulásának csökkentése és a klinikai tünetek eny-
hítése érdekében. Aktív immunizálásra szolgál a ló herpesz vírus 
(EHV-1) által a vemhes kancáknál kiváltott vetélések előfordulásá-

nak csökkentése érdekében.
Hatóanyag 

Egy oltási adag (1 ml) tartalmaz: Inaktivált lóinfluenza-vírus alábbi 
törzsei: A/Equi 2/Brno 08 (amerikai típus) H3N8 legalább 6,0 log2 

HIT1 A/Equi 2/Morava 95 (európai típus) H3N8 legalább 6,0 log2 HIT1 
Inaktivált ló herpesz vírus 1. típusa (EHV-1) legalább 2,1 log10 VNI2 

Adagolás
A vakcinát mélyen intramuszkulárisan kell beadni. 

A lóinfluenza és a herpeszvírus elleni alapimmunizálás: Az első vak-
cinázás 6 hónapos életkorban, a második vakcinázás 4 hét múlva. 
Emlékeztető oltás: Az első emlékeztető oltást (a harmadik adagot) 3 
hónappal az alapimmunizálás után kell beadni, az utána következő 
újraoltásokat 6 hónaponként kell végezni. Vemhes kancák vakci-
názása: A lóherpeszvírus által kiváltott vetélések előfordulásának 
csökkentésére a fedeztetést követő második hónapban, továbbá a 
vemhesség 5-6, majd a 9. hónapjában kell egy-egy adag vakcinát 

beadni a vemhes kancáknak.

A tetanusz toxoid egy 
ló „core vakcina” (mint 
pl. herpesz, influenza, 
tetanusz, veszettség, 

Nyugat-nílusi láz) 
Használati utasítás szerinti javallatok

Alapimmunizálás 2 dózis 3 hetes időközönként 3 hónaposnál idő-
sebb állatok számára. Emlékeztető oltás két év után, lovaknál 4 év 
után ajánlatos elvégezni. A második emlékeztető oltás korábban is 
beadható. Használat előtt a vakcinát alaposan rázzuk fel! 1 oltási 
adag: - 1 ml, az egyén életkorától, súlyától és fajtájától függetlenül.
Alkalmazási mód: intramuszkulárisan javasolt, lehetőség szerint 

farizomba. Nagyon nyugtalan lovaknál a készítmény beadható a 
nyaki vagy szegy izomba.

Hatóanyag 
Anatoxinum tetanicum purificatum RP ≥ 1*

Állatfajok: Ló, szarvasmarha, juh, kecske, kutya
A tetanusz vakcinák általános használata a praxisban

A,  Alapimmunizálás 2 oltásból áll 4-8 hetes időközzel, egy éven belül 
célszerű beadni a harmadik vakcinát is, majd 1-2 évente ismétlő 
oltások. Az állatorvosok többsége a betegség veszélyessége mi-

att az évenkénti ismétlést javasolja.
B,  Alapimmunizálás 6 hónapos kortól, majd 4 hét után ismétlés, ez-

után évente érdemes megismételni az oltást.

Tetanusz (Merevgörcs)
A tetanusz lovakban (is) előforduló, gyakran halálos kimenetelű megbetegedés, melyet az anaerob, spóraképző baktérium, 
a Clostridium tetani által termelt erős idegméreg okoz. 
Előfordulás 
A Clostridium tetani megtalálható a lovak, más állatok és az emberek bélrendszerében és ürülékében, továbbá a talajban 
is bőségesen, előfordulnak. Spórái hosszú évekig túlélnek a környezetben, ami a lovak és a lótenyésztő létesítményekben 
tartózkodó emberek folyamatos expozíciós kockázatát jelenti. 
Kóroktan 
A tetanusz nem fertőző betegség, hanem a Cl. tetani fertőzésének következménye a szúrt sebek (különösen a végtagokon), a 
nyílt sérülések, a sebészeti bemetszések, a szabadon lévő szövetek, (pl. nem záródó köldök) és az ellés utáni kanca ivarszervi 
traktusa (különösen trauma vagy visszamaradt méhlepény) esetén.

Lovas vakcináink
Rhinopneumonitis
A legnagyobb költséget és az állatorvosok számára a legtöbb fejtörést okozza. A védekezés nem állhat csak vakcinázásból, 
be kell tartani néhány fontos járványvédelmi szabályt is. Hatékonyan csak évente minimum kétszeri vakcinázással tudunk 
védekezni. Nyugat-Európában ezzel szemben már évente háromszor oltanak, de az Egyesült Államokban a nagy értékű 
lovakat akár évente négyszer is oltják.
Előfordulás 
Világszerte, az influenza mellett a fiatal lovak légzőszervi megbetegedéseinek leggyakoribb okozója. Nálunk is gyakori egy-
éves korukig a lovak többsége fertőződik vagy vakcinázás eredményeként válik szeropozitívvá. Légúti tünetek, vetélés és 
esetenként keresztgyengeség (Manninger, 1958) formájában okoz tüneteket a kórokozó.
Kóroktan 
Vetéléssel és idegrendszeri tünetekkel járó formáját az EHV-1-es szerotípusa okozza, mely elsődlegesen légúti tüneteket is okoz-
hat típusos légzőszervi tünetekkel járó formát (a rhinopneumonitist) pedig főleg az EHV–4-es idézi elő, de szórványosan ez a ví-
rus is okozhat vetélést is. Az EHV–1 okozza a kancák vírusabortusát, az EHV–4 okozza a ló rhinopneumonitisét. Minthogy mindkét 
vírus okozhat légúti tüneteket és vetélést is, jóllehet igen eltérő gyakorisággal, megtartották a hagyományos elnevezést. Mindkét 
vírus az Alphaherpesvirinae alcsaládba tartozik. A két vírus DNS-homológiája a szerológiai rokonság ellenére mindössze 17%-os. 
Az EHV–1 viszonylag könnyen izolálható, Az EHV–4-es törzsek nehezen izolálhatók, csak ló eredetű sejtvonalakban, azokban 
is gyengén szaporodnak.

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/biove-bioequin-fh-emulzio-lo-vakcina-1-adag
https://alphaportal.hu/termekek/g21000223-cloteid-4-tetanusz-vakcina-1ml-x10
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  FEBRUÁR

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

*A termékhez tartozó rabatt termék lejárati ideje: 2022.02.28 és 2022.02.31. A megvásárolandó moxiclear termékek lejárata: 2023.02.28.

10+8
akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear
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20+4
akció!* H

AT
ÉK

ONY VÉDELEM

TEDD OTTHONODAT PARAZITAMENTESSÉ, 
hogy kutyusod és cicusod is élvezhesse 
a bent töltött időt!

FIPRONIL TARTALMÚ SPOT-ON RÁCSEPEGTETŐ OLDAT
Bolhák és kullancsok okozta fertőzések gyógykezelésére. 

A készítmény azonnali rovarölő hatást gyakorol, és fenntartja a folyamatos rovarölő képességet a kifejlett bolhák okozta 
új fertőzésekkel szemben, legfeljebb 8 héten keresztül

Köszönöm, hogy adód 1 %-val az ASKA menhelyet  támogatod.
 Én nekik köszönhetem az életem.

Villám
1%

Támogassa adója 1%-val
a Székesfehérvári ASKA Menhelyet!

18494644-2-07

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.02.010-től 2022.03.06-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon%20combo
https://www.segitokezalapitvany.hu/
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Az alábbi kis összefoglaló, amit a 360DVM oldalán ol-
vastam arról szól, hogy tudatos adatbázis kezeléssel, 
hogyan tudja egy praxis a pacienseit jobban kiszol-
gálni és bevételeit növelni. Meglátásom szerint nin-
csenek benne nagy dolgok, pont 5 perc elolvasni, de 
adhat 1-2 jó ötletet!
Miért és kinek ajánlom? Ha szeretnél többet meg-
tudni az ügyfeleidről és szeretnéd növelni a klinikád 
forgalmát, annak ellenére, hogy a teljesítőképessé-
ged határán vagy, mert nincs több időd, nincs több 
embered, de az áremelések és a növekvő költségek 
Téged is nyomasztanak.
A CIKK:
A Harvard Business Review egy 2019-es cikkében ki-
jelentette: „Az adat lesz a gazdaság üzemanyaga, és 
ez az idő múlásával még inkább igaz lesz. Mindösz-
sze 3 év elteltével ez jól tettenérhető és a nagy tech 
óriások próbálnak minél személyre szabottabb üze-
netekkel elérni minket, vagy éppen olyan tartalma-
kat megjeleníteni, ami számunkra érdekes és vonzó.  
Természetesen, ami nagyban működik, az kisebb 
mértékben is működhet. Bridget Bain, PhD és Ro-
semary Radich, az Amerikai Állatorvosok Szövetsé-
gének (AVMA) Chicagóban megtartott Veterinary 
Leadership Konferenciáján beszéltek erről a témáról, 
melyet kiegészítve megpróbálok a magyar praxisok 
számára bemutatni.
Az ügyfelek szegmentálása és a PIMS (állatorvosi 
praxis szoftver) használata
Nem titok, hogy az olyan cégek, mint a Google, ho-
gyan szereznek bevételt az adatokból. Minden szol-
gáltatása – a Gmailtől a Google keresőig, az Android 
telefonokig, az okosórákig és még sok másig – folya-
matosan gyűjti az adatokat, amelyeket aztán a cél-
zott hirdetések értékesítésére használ fel.
Hogyan jelenik meg ez az állatorvosi gyakorlatban? 
Bain úgy véli, hogy az adatok felhasználásán múlik, 
hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleknek 
és a betegeknek.
„Minél több adatot gyűjtünk, kényelmesebbé tudjuk 
tenni azok életét, akiket kiszolgálunk, és jelentősen 
javítjuk az életüket is” - mondta Bain. „Az adatok 
nem csak azt jelentik, hogy hány ügyfele van egy 
praxisnak, vagy mennyi az egy betegre jutó bevétel. 
Ennél az adatok sokkal többet jelentenek.”
Az előadók egyik példája, a praxis vásárlóinak szeg-
mentálására vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy az ügy-
feleket különböző csoportokra osztják, amelyeket 
aszerint alakítanak ki, hogy milyen szolgáltatást, 
bánásmódot igényelnek, mennyire fogékonyak a 
kiegészítő szolgáltatásokra, vagy termékekre. Ennek 
okán a praxisban dolgozók az értékeiket különbö-
ző módon kommunikálhatják és értékesíthetik is. 
Más szóval, ha úgy bánunk az emberekkel, ahogyan 

ISMERED 
A GOOGLE 
MŰKÖDÉSI 

ELVÉT?
Ügyfél adatok 

felhasználásával ér(j) 
el növekvő bevételt és 

elégedettebb ügyfeleket

szeretnék, hogy bánjanak velük, az 
boldogabb ügyfeleket és jobb be-
vételt eredményez. Ezt úgy érhet-
jük el, hogy felhasználjuk azokat 
az adatokat, amelyeket már a kór-
házi praxisszoftverben, a Dokifor-
Vets-ben kell tárolni.
Gyakorlati tipp:
1.  Kezdjük el a DokiforVets ügyféltör-

zsben vezetni, hogy az ügyfél ho-
gyan fogadja a plusz szolgáltatá-
sok ajánlását. Mennyire árérzékeny

2.  Nézzük meg, hogy hasonló profi-
lú gazdák, vagy állatok esetében 
mi a top 5 legnépszerűbb cikk, 
vagy szolgáltatás, amit érdemes 
javasolni. Így azoknál az ügyfe-
leknél, akinél erre van nyitottság, 
vagy lehetőség könnyebben tu-
dunk érvényesülni. Akik pedig 
nem fogékonyak erre, nem ve-
szítünk időt a felesleges ajánlat-
tételre. Nem az a fontos, hogy 
az állatorvos, vagy az asszisztens 
ismerje a paciens szokásait, ha-
nem az, hogy az adat benne le-
gyen a rendszerbe, mert így min-
denki számára elérhető az adat, 
így az új kollégánk már az első 
héten hatékony lehet!

Radich hangsúlyozta, hogy a gaz-
dák megértése kritikus fontosságú 
a praxisok sikere szempontjából.
Radich és Bain kutatása során az 
állattartók 5 szegmensét azonosí-
tották: elkényeztetett háziállatok, 
lelkes családok, alkalmi gondozók, 
visszafogott és/vagy gyermektelen, 
valamint elfoglalt gazdik. Hozzáte-
szem az efféle ügyfél csoportosítás 
nem új keletű. A kereskedelemben, 
főleg az online kereskedelemben a 
buyer persona, mint fogalom rég-
óta jelen van! Főleg marketingesek 
foglalkoznak ezzel a területtel.
Az elkényeztetett állattartók azok a 
típusok, akik nagy valószínűséggel 
ruhába öltöztetik kedvenceiket, és 
a közösségi médiában ünneplik a 
születésnapjukat. Ezek a tulajdo-
nosok hajlandóak fizetni a legjobb 
szolgáltatásért, és a kommunikáció-
nak ki kell emelnie a személyre sza-
bott ajánlásokat az állat számára.
A lelkes családok általában érté-
kelik a minőséget és a kényelmet, 
de leginkább az általános értékkel 
foglalkoznak. Az előadók szerint a 
kommunikációnak az együttérző 
és személyre szabott gondoskodást 
kell hangsúlyoznia.
Alkalmi gondozók, akik általában fi-
atalabb házaspárok, középosztály-
beli jövedelemmel és gyerekekkel 
rendelkeznek, hozzáértő munka-
társakat keresnek költséghatékony 
áron. Ezekkel a kisállattulajdono-
sokkal folytatott kommunikáció 
során a klinika magasan képzett 
személyzetére kell összpontosítani, 
miközben az ügyféllel együtt kell 
dolgozni a megfelelő fizetési lehe-
tőség megtalálásában. Ez azt jelen-
ti, hogy be kell vonni a gazdát és lát-
tatni kell vele azt, hogy a kiegészítő 
vizsgálatokra miért van szükség.

A visszafogott és/vagy gyermekte-
len ügyfelek valószínűleg 55 éves 
vagy idősebbek, akiknek nincs 
gyerekük. Ők a „kisállatos szülők”, 
akikkel az együttérzés, a megértés 
ösvényén kell haladni. Meghatáro-
zó számukra, hogy hajlandóak va-
gyunk-e időt tölteni velük.
Az utolsó kategória az elfoglalt 
tulajdonosok.  Ebben az esetben 
hangsúlyozni azokat a kényelmi 
funkciókat, amivel a várokozási idő 
csökkenni tud.
1.  Online időpontfoglalás
2.  E-vény, meghatározott időközön-

ként a rendszerünk értesíti, hogy 
milyen termékekere van szüksége

3.  Állategészségügyi csomagtervek
4.  Online konzultáció
Amiről nem szólt a cikk, de meglá-
tásom szerint érdemes foglalkozni 
az alábbi kérdésekkel is:
1.  A pacienseim hány százaléka jár 

vissza a praxisba évente: 2X, 3X, 4X 
vagy többször. A nemzetközi sta-
tisztikák és 2 saját kórházunk ada-
tai alapján én azt mondom, hogy 
az átlag 2,5-3 alkalom / év.

2.  Mennyi az egy paciensre jutó vá-
sárlói kosárérték

A fenti két adat ismeretében új 
szolgáltatást és új lehetőséget le-
het kialakítani a praxisban. Azok a 
látogatók, akik évente 3-5 alkalom-
mal is eljönnek a praxisba, de a ko-
sár értékük nem hozza az átlagot, 
be lehet vonni őket egy éves prog-
ramba, hisz évente 3-5 alkalommal 
megjelennek. Ennek hatására eze-
ken az ügyfeleken növelni tudjuk a 
bevételi átlagot.
Akik évente 2-3 alkalommal jönnek, 
a szokásosnál nagyobb mennyi-
ségű OTC terméket, antiparazíti-
kumot lehet a kosárba tenni, hisz 
ritkábban találkozunk velük.
Érdemes szűrést végezni termékek 
alapján is! Kik azok az ügyfelek, akik 
prémium minőségű izületvédő ké-
szítményt vásárolnak rendszeresen 
nálunk, mondjuk évi 3-4 havi meny-
nyiséget ugyanabból a termékből. 
Ezen ügyfeleknél fel lehet csomag-
ban is lehet ajánlani a készítményt. 
Akár megveheti a negyedéves 
készletét valamilyen kedvezmény-
nyel.
Ha szeretnél többet megtudni az 
ügyfeleidről és szeretnéd növelni 
a klinikád forgalmát, annak elle-
nére, hogy a teljesítőképességed 
határán vagy, akkor figyeld hír-
leveleinket a DokiForVets buyer 
persona oktatásunkról.
Látogass el a DokiforVets oldalra 
és nézd meg a vény menedzs-
ment funkciót, hogy csökkents a 
praxisod adminisztrációs terheit.
Ha nincs Doki szoftvered, vedd fel a 
kapcsolatot kollégáimmal és kidol-
gozunk egy egyedi csomagaján-
latot, amely a Te igényeidre van 
szabva!

Összeállította: Mozsár Andor
forrás: dvm360.com
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ALPHADERM PLUS A.U.V.
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE
Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml

KÉNYELMES 
HASZNÁLAT

VEGYES 
BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ A HATÉKONY 
KEZELÉSHEZ

COMPLEX
MARBOGENOLDATOS FÜLCSEPP 

KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.
Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, 
prednizolon, gentamicin
Kiszerelés: 10 ml

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.

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.02.010-től 2022.03.06-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

10+2
akció!*

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE 4

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm%20plus
https://alphaportal.hu/termekek/marb10-marbogen-complex-10-ml
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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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CSOMAGOK 
AZ ALPHAVET-TŐL 
A rabatt a megrendelt 
termékekkel arányosan 
vehető igénybe

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!

10+2    20+5
30+10    50+20

VAGY

VAGY

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet
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Az Alpha-Vet Kft. által forgalmazott Bioveta 
Novel vakcinák megfelelnek a legújabb 
gyártási trendek elvárásainak. Bizonyosak 
vagyunk abban, hogy oltóanyagsorunk 
tagjai beilleszthetők az általad alkalmazott 
vakcinaprogramba. Termékeinket az Európai 
Unió tizenhárom országában már regisztrálták. 

Biocan Novel 
Puppy

A kölykök első 
vakcinája
Új törzsek, fokozott 

immunitás 
kezdő 
oltásként.

Biocan Novel 
DHPPi/L4

Kombinált 
emlékeztető oltás 4 
Leptorspira törzzsel.

Három éves 
hatástartam 
az alap 
kórokozókkal 
szemben.

Biocan M

Nincs konkurencia a 
Microsporum 
okozta bőr-
gombásodás 
ellen!
Gyors 
hatékonyság 
macskák és 
kutyák gomba-
fertőzésében.

Biocan Novel 
DHPPi/L4R

A „nagy kombi” vakcina,
mely 4 Leptospira 

törzs ellen 
is véd!
Ideális 
választás 
az éves 
emlé-
keztető 
oltásokra.

Borrelym 3

Az elérhető egyetlen 
vakcina a három 
leggyakoribb Borrelia 

törzzsel 
szemben.
Széles körű 
védelem 
háromféle 
törzzsel 
szemben.

Cloteid 4

A tetanusz toxoid 
a lovak alapvakcinája 
és immunizálási 

programjának 
fontos része
Tetanusz 
fertőzés 
megelőzésére.

BioEquin FH

Az EHV-1 okozta 
vetélés és lóinfluenza 
megelőzésére.

Vakcina törzsek 
által kiváltott 
légúti tünetek 
csökkentésére, 
vemhes kancák 
vetélésének 
megelőzésére.

Pestorin Mormyx

Nyúloltáshoz, 
rendelők 
számára is.

Kedvtelés-
ből tartott 
nyulak 
számára is 
ajánljuk.

Biocan P

Kedvező ár/érték 
arány!

Kutyák 
parvovírus 
kezelé-
sére.

Biocan R

Amikor monovalens 
veszettség vakcinára 

van szükség.
Veszettség 
elleni alap 
immunizálásra.

Biofel PCH

Macskának már a 
vemhesség első 

szakaszában is 
adható!
Kedvező 
mellékhatás 
profil, korai 
vemhességben 
is használható.

Bivalens Borrelia 
vakcina
Javaslat: 12 
hétnél idősebb 
kutyák aktív 
immunizálására 
Lyme kórral 
szemben.

Biocan B

Biocan coronát a 
kutya coronára!

Hiánypótló 
termék kutyák 
corona-vírus 
fertőzései 
ellen.

Biocan C

Kutyák aktív 
immunizálására 

8 hetes 
vagy 
annál 
idősebb 
korban.

Biocan Novel 
DHPPi/L

AKCIÓK 
AZ ALPHAVET-TŐL 
A rabatt a megrendelt 
termékekkel arányosan 
vehető igénybe

100+10
vakcina

200+25
vakcinaVAGY

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 !

Trichoequen

Ló tarlósömöre 
ellen megelőző 
vakcinázásásra és 
kezelésésre

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám területi képviselő: +36-30/651-3074

Vektor-közvetített betegségek 
diagnózisa
Uranoteszt Driofilaria

Emésztőrendszeri betegségek 
diagnózisa
Parvo-Corona Uranoteszt | Uranoteszt Parvo 
immunállapot | Giardia Uranoteszt

Macska fertőző betegségek 
diagnózisa
FeLV-FIV Uranoteszt | Macska Panleukopenia 
Uranoteszt

Más fertőző betegségek diagnózisa
Uranoteszt Szopornyica-Adenovírus | Dermatofita 
Uranoteszt

Belső paraziták diagnózisa
Copro Uranoteszt

Vizeletanalízis
Uranoteszt 11C vizeletcsíkok | Uranoteszt Vizelet 
csík leolvasó | Uranoteszt 2AC vizeletcsíkok

Az állatorvosi klinikai 
igények teljes 

tartománya
Kombinált tesztek

Leishmania | Ehrlichia| Dirofilaria 
Macska Panleukopenia | Giardia

Parvo immunállapot

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

Adenovirus | Ehrlichia-Anaplasma Quattro

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro 

Dermatofitózis: Dermatofita
 Vizeletanalízis: 2 AC | 11C

Vizelet csík leolvasó

Az érzékenység és 
specifikusság hasonló 

a laboratóriumi  
eljárásokhoz.

Szobahőmérsékleten 
tárolható: 

nem foglal helyet 
a hűtőben.

Hosszú lejárati idők 
(18 és 24 hónap között).

URANOTEST® 
TERMÉKCSALÁD
RENDELŐI GYORSTESZTEK 
ÁLLATORVOSOKNAK 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK VIZSGÁLATÁHOZ

INNOVÁCIÓ ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
AZ ÁLLATORVOSOK SZOLGÁLATÁBAN

AJÁNLÁSÁVAL

Megbízható és gazdaságos termék

Immun-
kromatográfia
Az immun-kroma-
tográfiás eljárás 
fontos innováció az 
állatorvosi diagnosz-
tikában. Ez az igen 
kifinomult technoló-
giai eljárás lehetővé 
teszi a rendelői hasz-
nálatot az állatorvos-
nak anélkül, hogy 
lemondana a nagy 
érzékenységről és 
specifikusságról.

5 doboz Uranotest 

megvásárlása esetén

+1 doboz 

AJÁNDÉK!*

Diagnosztikai 
megbízhatóság 
karnyújtásnyira 

a klinikai állatorvosoktól, 
anélkül, hogy összetett 

eljárásokba 
vagy készülékekbe 

fektetnének.

*Az akciós ajánlat a megrendelt termékek  legkisebb kiszerelésére vonatkozik 

A meghirdetett akció érvényes: 2022.02.010-től 2022.03.06-ig, 

vagy a készlet erejéig. 

Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=uranotest
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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

Február havi 

megrendelés esetén 

-15% kedvezmény

a listaárból 

és további 5% 

kedvezmény 

állatgyógyászti készítmény 

rabattban 

az általunk meghatározott 

terméklistából!
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Mi adjuk a berendezést,
Neked csak üzemeltetned kell 1 évig!
A részletek miatt keresd területi képviselő kollégánkat!

Biokémiai
 analizátor

Hematológiai 
analizátor

Az IDEXX Catalyst One®-t 
kifejezetten úgy tervezték, 
hogy megfeleljen minden 
gyakorló állatorvos igényei-
nek. 

A rendelőn belüli pontos ké-
miai és elektrolit vizsgálati 
eredmények akár 8 perc alatt 
is elérhetőek. 

Az eredmények, amelyek 
hatékonyan segítik a diagnó-
zist, azonnal, még a beteg-
vizsgálat során rendelkezés-
re állnak, hogy tisztább és 
biztosabb legyen az egyezte-
tés az állattartóval.

Gyors és pontos 
eredmények

A legtöbb teszt eredményét 
gyorsan, akár 8 perc alatt 
megkaphatja, a Totál T4 
teszt eredménye pedig 15 
perc elteltével lesz elérhető. 

Az IDEXX szárazkémiás 
(dry-slide) technológiájának 
köszönhetően még a sérült 
mintákból is pontos eredmé-
nyeket érhet el.

Példátlan pontosság és 
megfelelőség

A ProCyte DX® analizátor 
három éves fejlesztés, 18 
hónapos tesztelés és 70 000 
próba vizsgálat eredménye.

4 állatorvostudományi egye-
tem nemzetközileg elismert 
szakemberei ellenőrizték, 
hogy a legpontosabb ered-
ményeket adja.

Független egyetemi tanul-
mányok igazolják a nagyfokú 
korrelációt. 

A legfrissebb összehasonlító 
tanulmányok a ProCyte DX® 
analizátort hasonlították 
az Advia® 120, a Cell-DYN® 
3700 és a Sysmex® XT-V be-
rendezések eredményeihez, 
és példátlanul jó megfelelést 
találtak vörösvérsejt, hema-
tokrit, retikulocita, trombocita 
és fehér-vérsejt számokban.

PROCYTE DX® CATALYST ONE® 

4 639 000 Ft + ÁFA helyett

3 599 000 Ft + ÁFA

6 119 000 Ft + ÁFA helyett

5 499 000 Ft + ÁFA

VETLAB STATION 

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

https://alphaportal.hu/termekek/99-92524-idexx-catalyst-one-biokemiai-analizator
https://alphaportal.hu/termekek/98-70000-01-idexx-procyte-dx-hematologiai-analizator-100-240v
https://alphaportal.hu/termekek/99-13697-ivls-idexx-vetlab-station-ivls
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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!

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.

200 doboz + 38 doboz rabatt
500 doboz + 110 doboz rabatt
1 000 doboz + 230 doboz rabatt

AKCIÓ a Bravecto 
termékcsoportra!

2201 MSD Bravecto PrintAd FebruaryPromotion A4.indd   1 21.1.2022   17:34:08

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=bravecto
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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
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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!

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.

200 doboz + 38 doboz rabatt
500 doboz + 110 doboz rabatt
1 000 doboz + 230 doboz rabatt

AKCIÓ a Bravecto 
termékcsoportra!

2201 MSD Bravecto PrintAd FebruaryPromotion A4.indd   1 21.1.2022   17:34:08

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetlife
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Háromszoros védelem*
Bolha és kullancs elleni védelem

Tüdő- és szívférgesség megelőzése

Orsó- és kampósférgek elleni kezelés

SZÍVFÉRGESSÉG 
ELLEN IS!*

Jobb élet a TRIO-val
Együtt többre megyünk!

Bolhafertőzöttség Kullancsfertőzöttség Szívférgesség megelőzése Tüdőférgesség megelőzése Kampósférgesség Orsóférgesség

®

sarolaner/moxidektin/pirantel
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*Bolha- és kullancsfertőzések kezelésére (C. felis és C. canis, I. ricinus, I. hexagonus, D. reticulatus és R. sanguineus); gyomor-, bélrendszeri orsóférgek és kampósférgek okozta fertőzések kezelésére (T. 
canis, A. caninum, T. leonina és U. stenocephala), illetve tüdő- és szívférgesség megelőzésére (Angiostrongylus vasorum, Dirofilaria immitis).

Simparica Trio rágótabletta kutyák számára 1,25–2,5 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >2,5–5 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >5–10 kg; Simparica Trio 
rágótabletta kutyák számára >10–20 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >20–40 kg; Simparica Trio rágótabletta kutyák számára >40–60 kg
 

 
Javallat: Külső és belső élősködőkkel fertőzött, vagy a vegyes fertőzésnek kitett kutyák számára. Az állatgyógyászati készítmény alkalmazása kizárólag abban az esetben ajánlott, amikor kullancsok, bolhák, valamint gyo-
mor-bélrendszeri fonálférgek elleni kombinált kezelés szükséges. Az állatgyógyászati készítmény egyidejűleg hatékony a szívférgesség és az angiostrongylosis megelőzésében. Ektoparaziták: Kullancsfertőzések kezelésére. 
Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós kullancsölő hatással bír 5 héten át az Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus és Rhipicephalus sanguineus ellen és 4 héten át a Dermacentor reticulatus ellen;  
Bolhafertőzések kezelésére (Ctenocephalides felis és Ctenocephalides canis). Az állatgyógyászati készítmény azonnali és tartós bolhaölő hatással bír új fertőzések esetén 5 hétig; Az állatgyógyászati készítmény a 
bolhacsípés okozta bőrgyulladás (FAD) elleni kezelési stratégia részeként alkalmazható. Gyomor-bélrendszeri fonálférgek: Orsóférgek és kampósférgek okozta fertőzések kezelésére: Toxocara canis nem ivarérett (L5) 
és ivarérett kifejlett férgek; Ancylostoma caninum L4 lárvák, nem ivarérett (L5) és ivarérett kifejlett férgek; Toxascaris leonina kifejlett férgek; Uncinaria stenocephala kifejlett férgek. Egyéb fonálférgek: Szívférges-
ség megelőzésére (Dirofilaria immitis); Angiostrongylosis megelőzésére a nem ivarérett (L5) kifejlett Angiostrongylus vasorummal való fertőzöttség csökkentésével. Ellenjavallat: Nem alkalmazható a hatóanyaggal/
hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Szájon át történő alkalmazásra. A tabletták eleséggel és a nélkül is beadhatók. Az állatgyógyászati készítményt a sarolaner 1,2–2,4 
mg/kg, a moxidektin 0,024–0,048 mg/kg és a pirantel 5–10 mg/kg dózisában kell alkalmazni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: 30°C 
alatt tárolandó. Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Ezt az állatgyógyászati készítményt csak az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM; Helyi képviselet: Zoetis Hungary Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. A forgalomba hozatali engedély 
száma: EU/2/19/243/001-018; Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary Kft. képviselőjét. Lezárás dátuma: 2020.02.18.

pirantel (embonát) (mg)
12,5
25
50

100
200
300

moxidektin (mg)
0,06
0,12
0,24
0,48
0,96
1,44

sarolaner (mg)
3
6

12
24
48
72

Simparica Trio rágótabletta
1,25–2,5 kg közötti kutyák számára
>2,5–5 kg közötti kutyák számára
>5–10 kg közötti kutyák számára
>10–20 kg közötti kutyák számára
>20–40 kg közötti kutyák számára
>40–60 kg közötti kutyák számára

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=simparica%20trio
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  FEBRUÁR

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

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

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

5+1
akció!*

AJÁNLÁSÁVAL

I M M U N E R Ő S Í T É S 
FELSŐFOKON.

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.02.010-től 2022.03.06-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=cannagis
https://alphaportal.hu/termekek/dmg30ml-arthrocol-dmg--in-30ml


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

 TÖBB MINT 10 ÉVE A 
LEGNÉPSZERŰBB SZOFTVERE 

A PRAXISOKNAK 

https://www.dokiforvets.hu/



