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A gyógyszert használja felelősen! 
Advocate® 40 mg+10 mg rácsepegtető oldat mini kutyáknak 0,4 ml/pipetta, Advocate® 100 mg+25 mg 
rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak 1,0 ml/ pipetta, Advocate® 250 mg+62,5 mg rácsepegtető oldat 
közepes testű kutyáknak 2,5 ml/pipetta, Advocate® 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat nagytestű 
kutyáknak 4,0 ml/pipetta. Hatóanyagok: 100 mg/ml imidakloprid és 25 mg/ml moxidektin.

Javallatok: Külső és belső parazitákkal fertőzött, illetve fertőzés kockázatának kitett kutyák részére. 
Bolhásság kezelésére és megelőzésére. Szőrtetvesség, fülrühösség, sarcoptes-rühösség, demodikózis, 
Eucoleus boehmi, Thelazia callipaeda, a gyomor-bélcsatorna fonálférgessége, Angiostrongylus vasoum és 
Crenosoma vulpis fertőzöttség kezelésére. Szívférgesség, angiostrongylosis és spirocerkózis 
megelőzésére. Cirkuláló mikrofiláriák elleni kezelésre és számuk csökkentésére. Bőr dirofilariózis 
kezelésére és megelőzésére. Használható a bolhaallergiás dermatitisz (FAD) kezelési stratégiájának 
részeként. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 7 hetesnél fiatalabb kutyakölykökön.

Ne alkalmazza a 4-es osztályba sorolt szívféreg kockázat esetén, mert erre a csoportra a termék 
biztonságos használata nem igazolt. Nem alkalmazható kanárik kezelésére. Adagolás: Külsőleges 
alkalmazásra. A kutya testtömegének megfelelő Advocate® készítményt kell alkalmazni. A kezelés 
gyakoriságát az egyedi állatorvosi diagnózis és a helyi epidemiológiai helyzet határozza meg.

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a használati utasítást. Tk.sz.: Advocate® 40 mg+10 mg rácsepegtető 
oldat mini kutyáknak: EU/2/03/039/005-012, Advocate® 100 mg+25 mg rácsepegtető oldat kistestű 
kutyáknak: EU/2/03/039/015-018, Advocate® 250 mg+62,5 mg rácsepegtető oldat közepes testű 
kutyáknak: EU/2/03/039/023-030, Advocate® 400 mg+100 mg rácsepegtető oldat nagytestű kutyáknak: 
EU/2/03/039/039-054. 

Advocate® 40 mg+4 mg rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és görényeknek 0,4 ml/pipetta, 
Advocate® 80 mg+8 mg rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak 0,8 ml/ pipetta Hatóanyagok: 100 mg/
ml imidakloprid és 10 mg/ml moxidektin. Javallatok: Külső és belső parazitákkal fertőzött, illetve fertőzés 
kockázatának kitett macskák és görények részére. Bolhásság kezelésére és megelőzésére, szívférgesség 
megelőzésére macskák és görények esetében. Macskáknál továbbá fülrühösség, fejrühösség, Eucoleus 
aerophilus által okozott tüdőférgesség, Aelurostrongylus abstrusus okozta tüdőférgesség kezelésére és 
megelőzésére, Thelazia callipaeda okozta szemférgesség kezelésére, a gyomor-bélcsatorna 
fonálférgessége kezelésére. Használhatóa bolhaallergiás dermatitisz (FAD) kezelési stratégiájának 
részeként. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 9 hetesnél fiatalabb macskakölykökön. Görények kezelése 
esetén: ne használjuk az Advocate® nagytestű macskáknak (0,8 ml) vagy az Advocate® kutyáknak 
(bármely méret) készítményeket! Nem alkalmazható kanárik kezelésére. Adagolás: Külsőleges 
alkalmazásra. A macska testtömegének megfelelő Advocate® készítményt kell alkalmazni. Görények 
kezelésére csak a megfelelő Advocate® készítmény alkalmazható.A kezelés gyakoriságát az egyedi 
állatorvosi diagnózis és a helyi epidemiológiai helyzet határozza meg.
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a használati utasítást. Tk.sz.: Advocate® 40 mg+4 mg rácsepegtető 
oldat kistestű macskáknak és görényeknek: EU/2/03/039/001, Advocate® 80 mg+8 mg rácsepegtető 
oldat nagytestű macskáknak: EU/2/03/039/003

A termékek forgalmazója: Elanco Hungary Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 
8-10., Allee Corner Ép. 4 em., Tel.: +36 80 201 399, e-mail: allatgyogyszer@elancoah.com

A Bayer Állategészségügy mostantól az Elanco része. Az Advocate, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. A Bayer és a Bayer kereszt a Bayer 
védjegye. © 2021 Elanco. PM-HU-21-0041
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NOROVERM TRIO
FÉREGHAJTÓ
(1 tabletta tartalmaz) Prazikvantel 50,0 mg  
Pirantel-pamoát 144,0 mg Fenbendazol 200,0 mg
Kutyák bélféreg fertőzöttségének a gyógykezelésére. 
A három hatóanyag kombinációjának eredményeként 
a széles spektrumú anthelmintikum a következő 
bélférgek ellen hatékony: - Toxocara canis, Toxascaris 
leonina okozta orsóférgesség - Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stenocephala okozta kampósférgesség - Trichuris 
vulpis okozta ostorférgesség - Dipylidium caninum, Taenia 
spp., Echinococcus spp. okozta galandférgesség

10+1
akció!*
Az akció mindkét 

kiszerelésre 

érvényes!

Biocan R

BIOCAN R
VAKCINA

9+1
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

1 ml vakcina tartalmaz: Inaktivált veszettségvírus min. 
2,0 NE alumínium-hidroxid 2,0 mg tiomerzál 0,1 mg
Veszettség elleni aktív immunizálásra, a 
veszettségfertőzés és az általa okozott elhullás 
megelőzésére. 
Az immunitás a vakcinázást követő 14+21. napra 
alakul ki.

ÁTÜTŐ ERŐ,  
NAGYFOKÚ VÉDELEM

Amikor MONOVALENS VESZETTSÉG VAKCINÁRA van szükség!

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK

https://alphaportal.hu/termekek/biov1-biocan-r-vakcina-10-adag-matrica
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=noroverm%20trio


FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ
a termékképek illusztrációk 3  MÁ JUS

Az elmúlt 2 évben az átlagosnál is nagyobb mérték-
ben fejlődtek a kisállatpraxisok! ( bízom abban, hogy 
ennek a fejlődésnek mi is indikátorai voltunk konzul-
tációinkkal, PM javaslatainkkal és állandó rendelke-
zésre állásunkkal). Feladatomnak érzem, hogy vízi-
óimat állatorvos közösségünkkel megosszam. Most 
úgy érzem, a praxisok jelentős része elérkezett a tel-
jesítőképességének határára. Vagy azért, mert nem 
tud több beteget ellátni infrastruktúrájánál, betegá-
teresztő képességénél fogva, vagy egyszerűen nem 
talál munkaerőt. A praxisunkban jelen lévő munka-
erő probléma nem újkeletű, ezért nem a probléma 
felismeréséről kell most már beszélni, hanem arról, 
hogy hogyan alkalmazkodunk, alkalmazkodtunk 
ezen körülményekhez és bizony, ha emberi erőforrás 
híján vagyunk, akkor ezt a hiatus-t egyszerűsítéssel, 
technikai háttérpark fejlesztéssel tudjuk tompítani. 
A mostani gazdasági helyzetben, egy szuperinfláci-
óval a nyakunkon bizony realitás, hogy szembe kell 
nézni egy gazdasági válsággal. Mi azon dolgozunk, 
hogy a praxisokat megvédjük és továbbra is a fejlő-
dés pályáján tartsuk! Országos klubeseményeinken 
és webinárjainkon a válságra való felkészülés, az új 
lehetőségek feltérképezése lesz fókuszban.
Szeretném, ha részese lennél országos webinárja-
inknak és feltétlenül számítok személyes jelenlé-
tedre, hogy az alábbi témákban segítsd közössé-
günket gondolataid, tapasztalatod megosztásával!
Mozsár Andor 
cégképviseletre jogosult VET CA 
állatorvos üzletfejlesztési & kereskedelmi igazgató

RECESSZIÓ ÉS 
INFLÁCIÓ VÁR RÁNK?!

A praxismenedzser 
lehetőségei 2.

Kedves Kolléga, 
Folytatom előző hónapban megkezdett gondola-
taimat, mely a praxisok működésével kapcsolatos.

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

Állategészségügy / Veterinary
Mozsár Andor
VET CA állatorvos  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

Kereskedelmi képviselők
NYUGAT - MAGYARORSZ ÁG
régióvezető  Tálas Tamás
+36(30) 528-8032  talas.tamas@alpha-vet.hu
Nyugat-Dunántúl  Varga Tamás
+36(30) 400-2104  varga.tamas@alpha-vet.hu
Dél-Dunántúl  Koczor Ákos
+36(30) 400-2110  koczor.akos@alpha-vet.hu
KÖZÉP - MAGYARORSZ ÁG
régióvezető: Budapest, Pest megye Somogyi Tamás
+36(30) 303-6401  somogyi.tamas@alpha-vet.hu
Pest megye  Hajik László
+36(30) 218-7140  hajik.laszlo@alpha-vet.hu
Pest megye  Daruka László
+36(30) 496-5700  daruka.laszlo@alpha-vet.hu
KELET - MAGYARORSZ ÁG
Észak-Alföld  Siska Annamária
+36(30) 440-0321  siska.annamaria@alpha-vet.hu
Dél-Alföld  Kispál Gábor
+36(30) 936-7842  kispal.gabor@alpha-vet.hu

Vevőszolgálat
+36-22/534-500

vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Rendelésfelvétel: H-P: 08:00-17:00   

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

Az újságban megjelenő termékek tájékoztató jellegűek, a készletek és az árak napi szinten 
változhatnak! Az akciós árak csak az akció idejére, illetve az akciós készlet erejéig érvénye-
sek! Az újságban szereplő akciók, végfelhasználói promóciók. Nagykereskedelmi partnere-
ink nem vehetnek részt az akcióban. A kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriz-
tük, de esetleges helyesírási, jelölési, számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hibákért, a 
forgalmazók által rendelkezésre bocsátott adatokért, illetve magától értetődő, nyilván-
való tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. Az újságban található fotók 
csak illusztrációk, a termékek színben és méretben eltérhetnek a fényképeken látottaktól.

VETTECH
ÁLL ATORVOSI 
MŰSZERCENTRUM ÉS 
BEMUTATÓTEREM
Budapest, Remény u. 42, 1144
Tel.: 06-1/383-8138
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 
Szaktanácsadás
Horváth Márton +36-30/318-9702
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter +36-30/460-5934

DOKI FOR VETS
Szoftver
+36-22/534-597
support@dokiforvets.hu
  Fordulj bizalommal 
területi képviselőinkhez:

•  Állatgyógyászati 
készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok
•  Intézmény és humán 

higiéniai termékek, 
fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai 
műszerek, állatorvosi 
eszközök, fogyóanyag, 
tesztek

•  Állatorvosi szoftver

Állatorvos klub
r e n d e z v é n y e i n k  i d ő p o n t j a i :

2022 .  MÁJUS 17 .  19 :30
Art Hotel Szeged, 6720 Szeged, Somogyi u. 16.

2022 .  MÁJUS 19 .  19 :30
Symbol, 1036 Budapest Bécsi út 56.  

2022 .  MÁJUS 23 .  19 :30
Beat, 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. T 

2022 .  MÁJUS 24 .  19 :30
Csokonai Étterem, 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.

2022 .  MÁJUS 30 .  19 :30
Pálffy Étterem, 9022 Győr, Jedlik Ányos u. 19.

2022 .  JÚNIUS 02 .  19 :30
Budapest Larus Étterem, 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b

REGISZTRÁCIÓ: https://urlap.alphavet.hu/aok

https://www.alphavet.hu/kapcsolat
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Külső és belső paraziták 
elleni rácsepegtető oldat
kutyáknak, macskáknak és 
vadászgörényeknek

A MOXICLEAR OLDAT SZÉLES 
SPEKTRUMÚ, KOMBINÁLT 
PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNY
A Moxiclear hatóanyaga a moxidektin és az imi-

dakloprid. Ez a kombináció számos ektoparazita és fonálfé-
reg faj ellen megbízható kezelési lehetőséget nyújt kutyák, 
macskák és vadászgörények számára: bolhásság, rühösség, 
szőrtetvesség, szívférgesség, bőrférgesség, a gyomor-bél-
csatorna fonálféreg fertőzések.

A MOXICLEAR JÓVÁHAGYOTT 
JAVALLATAI KUTYÁKBAN 
SZÉLESEBBEK, MINT A HASONLÓ 
TERMÉKEKÉ.

A Moxiclear nemcsak az L3 és L4 stádiumú szívféreg lárvákat 
pusztítja el, hanem a cirkuláló Dirofilaria immitis alakokat – a 
mikrofiláriákat is! Ennek a hatásának köszönhetően nemcsak 
a szívférgesség (érett férgek kialakulásának) megelőzésére 
használható, hanem az adult alakokkal már megfertőződött 
kutyákban a fertőzés terjedését 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 repens alakokat is elpusztítja, 
nemcsak az L3 stádiumú lárvákat, és a cirkuláló Dirofilaria 
repens mikrofiláriák számát is csökkenti. Ez fontos előnye 
bőrférgességgel szemben való védekezésben, amely zoo-
nózisként a tulajdonosra is veszélyt jelent.

A MOXICLEAR HATFÉLE 
HATÁSERŐSSÉGBEN ÉRHETŐ EL.
Külön termék kapható kistestű macskák és va-
dászgörények, nagytestű macskák, valamint kis-, 

közepes-, nagy-, illetve óriástestű kutyák számára.
A MOXICLEAR HASZNÁLATA 
KÉNYELMES, EGY HÓNAPOS VÉDELMET 
BIZTOSÍT.
A Moxicleart az állat bőrére kell csepegtetni a tar-

kótájékon, illetve a lapockák közötti bőrterületen, hogy az állat 
ne tudja lenyalogatni.

A MOXICLEAR BIZTONSÁGOS.
A készítmény 7 hetes kor és 1 kg testtömeg felett bizton-
sággal alkalmazható. A terápiás adag ötszörösét adva 
is csak átmeneti mellékhatások jelentkeztek a kísérleti 

állatokon. Ivermektinre érzékeny skót juhászkutyák is jól tolerálták, 
ennek ellenére a colli, bobtail és ezek keverékeinek kezelése-
kor fokozott óvatosság javasolt, a termék lenyalogatását 
mindenképpen meg kell előzni. A moxidectin és az 
imidakloprid nem rendelkezik magzatkárosító 
hatással, a Moxicleart azonban nem tesztel-
ték vemhes állatokon. Csak az állatorvos 
által elvégzett előny/ kockázat elemzés 
elvégzése után alkalmazható.

1

2

3

4

5

6

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

H
AT

ÉK

ONY VÉDELEM 20+4
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon%20combo
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Hatóanyag: doxiciklin
Célállat fajok: kutya és macska

Javallatok:
Staphylococcus aureus és más Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bordetella 

bronchiseptica és Pasteurella spp doxiciklinre érzékeny törzsei okozta légúti 
fertőzések kezelésére kutyáknál és macskáknál.

Kullancs által terjesztett Ehrlichia canis fertőzés kezelésére kutyáknál.

A DOXYCARE 
250 db-os ízesített tabletta 

40 mg-os és 200 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

doxycare®Használd kombinálva a

  
termékcsaláddal együtt!

doxycare®

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

A 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®

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®

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=doxycare
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=metrocare
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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.

10+2
akció!*

10+2
akció!*

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE 4

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm%20plus
https://alphaportal.hu/termekek/marb10-marbogen-complex-10-ml
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AlphaVet  termékajánlás lovaspraxisok  számára

Helminthex paszta
Használati utasítás szerinti javallatok
Lovak kifejlett nagy strongylidák 
(Strongylus vulgaris, Strongylus eden-
tatus, Strongylus equinus), kis stron-
gylidák (Triodontophorus spp., Cyat-
hostomum spp., Cylicocyclus spp., 
Cylicostephanus spp.), hegyesfarkú 
féreg (Oxyuris equi), valamint orsófér-
gek (Parascaris equorum) által okozott 
fertőzöttségének kezelésére.

Hatóanyag 
1 gramm tartalmaz:  
Pirantel-embonát 425,45 mg  
(megfelel 147,6 mg pirantelnek)
Adagolás
600 és 700 kg-os lónak kétféle kisze-
relésben. Az ajánlott dózis 19,5 mg 
pirantel-embonát/ttkg egyszer, ami 
alapján egy 27,5 g pasztát tartalmazó 
adagolófecskendő egy 600 ttkg-os ló 
vagy egy 32,08 g pasztát tartalmazó 

adagolófecskendő egy 700 ttkg-os ló 
egyszeri kezelésére elegendő.

ÚJ!

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

Bioequine FH 
Használati utasítás szerinti javallatok
Lovak aktív immunizálására szolgál a 
lóinfluenza-vírus, illetve a ló herpesz 
vírus (EHV-1) okozta légúti fertőzés elő-
fordulásának csökkentése és a klinikai 
tünetek enyhítése érdekében. Aktív 
immunizálásra szolgál a ló herpesz ví-
rus (EHV-1) által a vemhes kancáknál 
kiváltott vetélések előfordulásának 
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 Inakti-
vált ló herpesz vírus 1. típusa (EHV-1) lega-
lább 2,1 log10 VNI2 
Adagolás
A vakcinát mélyen intramuszkulárisan 
kell beadni. 
A lóinfluenza és a herpeszvírus elleni ala-
pimmunizálás: Az első vakcinázás 6 hó-
napos 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 kan-
cák vakcinázása: A lóherpeszvírus által 
kiváltott vetélések előfordulásának csök-
kentésére a fedeztetést követő második 
hónapban, továbbá a vemhesség 5-6, 
majd a 9. hónapjában kell egy-egy adag 
vakcinát beadni a vemhes kancáknak.

Cloteid 4 vakcina 
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 időkö-
zönként 3 hónaposnál idősebb 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 fajtájá-
tól 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 haszná-
lata a praxisban
A,  Alapimmunizálás 2 oltásból áll 4-8 

hetes időközzel, egy éven belül cél-
szerű beadni a harmadik vakcinát is, 
majd 1-2 évente ismétlő oltások. Az 

állatorvosok többsége a betegség 
veszélyessége miatt az évenkénti 
ismétlést javasolja.

B,  Alapimmunizálás 6 hónapos kortól, 
majd 4 hét után ismétlés, ezután 
évente érdemes megismételni az 
oltást.

9+1
akció!*ÚJ!

equimax
Használati utasítás szerinti javallatok
Lovaknak a felsorolt galandférgek, 
fonalférgek kifejlett példányai és kü-
lönböző fejlődési stádiumú lárvái, va-
lamint ízeltlábúak lárvái által okozott 
fertőzöttségének kezelésére.

Hatóanyag 
vermektin 18,7 mg/g, 
prazikvantel 140,3 mg/g
Adagolás
1, 07 g paszta/100 ttkg. A 
fecskendőn található első 
osztás 100 ttkg, minden 
további 50 ttkg kezelésére 

elegendő. A 7,49 g hatás-
erősségű kiszerelés 
700 ttkg ló kezelésére 
elegendő. 10+1

akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/g2105-helminthex-425-mgg-paszta-3208g
https://alphaportal.hu/termekek/g21000223-cloteid-4-tetanusz-vakcina-1ml-x10
https://alphaportal.hu/termekek/27936-equimax-paszta-7-49-g
https://alphaportal.hu/termekek/biove-bioequin-fh-emulzio-lo-vakcina-1-adag
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A BiogenicVet takarmány-kiegészítő termék-
család kutyák és macskák megbetegedéseinek 
megelőzéséhez és kiegészítő kezeléséhez nyújt 
segítségét az állatorvosi praxisok számára. Tu-
lajdonképpen, minden diagnózis mellé adható a 
kezelések kiegészítéseként.
A táplálékkiegészítők aranykorát éljük. Felméré-
sek igazolják, hogy a népesség akár 80%-ában mi 
magunk is rendszeresen szedünk vagy szedtünk 
valamilyen vitamint, vagy táplálékkiegészítőt. A 
társállat tartás növekedésével és a felelős állattar-
tás népszerűsödésével együtt a gazdik hasonlóan 
kezdenek el gondolkozni kedvenceikről, mint csa-
ládtagjaikról. Ennek köszönhetően kutyáiknak és 
macskáiknak is csak a legjobbat szeretnék adni.
Itt lép be a képbe, hogy a kutya- és macskatulaj-
donosok a kedvenceiket is családtagnak tekintik, 
és hasonló készítményeket keresnek az állataik 
számára is az állatorvosoknál.
Ezeket a vevői gényeket elégíti most ki az Alp-
haVet a széles spektrumot lefedő BiogenicVet 
takarmány-kiegészítő termékcsalád bevezeté-
sével, amely közel negyven különböző terméket 
tartalmaz.
A választékban megtalálhatók húgyúti problé-
mákra, veseelváltozásokra, emésztésre, kardio-
vaszkuláris rendszerre és májműködésre ható 
szerek, ízületvédők, immunerősítők és egy vér-
szegénységben használható készítmény is. 
A fejlesztéseknek köszönhetően további új ter-
mékekkel bővült a termékcsalád melyek között 
van porc és ízület t ámogató, kognitív funkciók 
megőrzését elősegítő, rehidratáló t akarmány-ki-
egészítő és vemhes, kan és kölyökkutyák számára 
fejlesztett termékek.
Ahogy a termékcsalád neve – a BiogenicVet is 
mutatja, ezeket a termékeket kizárólag állator-
vosi rendelőkön keresztül forgalmazzuk, egyedi 
szerződések alapján.

EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT 
CSAK ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA FEJLESZTETTÜNK KI.

ÚJ!

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

A termékcsalád eddigi sláger termékei:

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Arthroflex IN kutyák részére támogatja az ízületek és a porcok 
működését, és elősegíti a normál mozgás és a mozgásképesség fenntartását.

Arthroflex MAIN támogatja az ízületek és a porcok működését, és 
elősegíti a normál mozgás és a mozgásképesség fenntartását.

SENOPHTAN SMALL a látás és a kognitív funkciók megőrzésének 
elősegítésére és az idősödő macskák és kutyák támogatására.

SENOPHTAN a látás és a kognitív funkciók megőrzésének elősegítésére és az 
idősödő kutyák támogatására.

MAMMA’S VIT nőstény kutyák részére a vemhesség és a kölykök 
szoptatásának időszakában.

DAY&NIGHT „Minden egyben” tabletta az aktív nappalokért és a pihentető 
éjszakákért. Kitűnő minőségű mikrotápanyagokkal egészíti ki a kölyökkutya eleségét.

FITPET CONTROL kutyák és macskák természetes súlycsökkenésének 
elősegítésére. Összetétele biztosítja a létfontosságú tápanyagokat és a megfelelő energiaszintet.

FERTILVET BOOST felnőtt kan kutyák részére a spermiumok 
számának és motilitásának növelésére és általában a fertilitás javítására.

HAPPY PET Adult/Small Elősegíti a felnőtt kutyák általános jó 
közérzetét, támogatja a stressznek kitett kutyákat, javítja az étvágyat és erősíti az immunitást.

HYDROPET Kutyák és macskák részére hányás és/vagy hasmenés miatt 
kialakult elektrolit-veszteségek esetén, műtét után vagy mérsékelt dehidratáció esetén.

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

Takarmány kiegészítő szuka kutyák részére 
a vemhesség és a kölykök szoptatásának 
időszakában. Segít a szuka esetében a lehető 
legjobb minőségű tejjel ellátni kölykeit. A 
vitaminok és ásványi anyagok e keveréke 
nagyszerűen kiegészíti a vemhesülő vagy 
termékenyítésre váró kutyák táplálékát is.
A készítmény összetételének receptúrája az optimális 
igényekhez igazodva készült.

  Tartalma dextróz, monokalcium-foszfát, kálium-klorid, 
magnézium-oxid, keményítő (kukoricakeményítő), 
2% szárított báránymáj, magnézium-sztearát.

  Vitaminok, kolin-klorid 94 118 mg, K3-vitamin 20 
588 mg, niacin 5822 mg, pantoténsav 2059 mg, B1-

vitamin (tiamin) 882 mg, B2-vitamin (riboflavin) 588 
mg, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 529 mg, folsav 
118 mg, biotin 13 mg, D3-vitamin 1765 NE, B12-vitamin 
(cianokobalamin) 1,8 mg.

  Nyomelemek vegyületei (tablettánként): cink-
oxid 4412 mg, vas-(II)-szulfát monohidrát 1765 
mg, mangán-szulfát-monohidrát 882 mg, bevont 
granulált kalcium-jodát 44 mg, bevont granulált 
nátrium-szelenit 25 mg.

1 tabletta/15 testtömeg kilogramm naponta, vagy az 
állatorvos ajánlásának megfelelően. A dupla bevonatos 
tabletta akkor fejti ki a legjobb hatást, ha azt a kedvenc 
nyelvgyökére helyezik, majd a kedvenc egészben lenyeli 
azt. Ha ez nem lehetséges, a tablettát össze kell törni és 
az eleségbe keverve kell beadni.

BiogenicVET 
Mamma’s Vit
60 db tabletta
Speciális receptúra a szuka kutyák 
szükségleteinek megfelelően

www.biogenicvet.com

IDŐBEN GONDOLJON A 
VÉDEKEZÉSRE!

BIOCAN P
vakcina
Kedvező ár/érték 
arány!
Kutyák parvovírus 
fertőzése elleni aktív 
immunizálására, 6 hetes 
kortól
Hatóanyag/összetétel:
Attenduált kutya parvovírus

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

https://alphaportal.hu/termekek/g21000254-biogenicvet-mammas-vit-60x-tabletta
https://alphaportal.hu/termekek/biocanp-biocan-p-vakcina-1-adag
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DMG + Betaine 
immunerős í t ő  c seppek 
társá l la tok  számára

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

AJÁNL
ÁSÁVA

L

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

5+1
akció!*

Az életerőcseppekben
mérhető!

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
www.grandopet.hu

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=minera%20csepp
https://alphaportal.hu/termekek/dmg30ml-arthrocol-dmg--in-30ml
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TERMÉKAJÁNLAT  
gyógykezeléshez:

A SZÍVFÉRGESSÉG
komplex kezeléséhez 

ajánljuk
Összeállította: Mozsár Andor

A betegség nevével ellentét-
ben a szívférgek elsősorban 
a tüdőartériákat károsítják. 
Szívelégtelenség csak a fer-
tőzés súlyos stádiumaiban 
jelentkezik, és az adult férgek 
is csak ekkor jelennek meg a 
jobb szívfélben. A kutyák szív-
férgességének kórlefolyását 
tekintve leggyakrabban 
krónikus betegséggel talál-
kozunk. A páciens ugyanis 
hónapokig, akár évekig tü-
netmentes lehet, illetve a D. 
immitis először enyhe, majd 
fokozatosan súlyosbodó tü-
neteket okozhat a betegek-
nél (Simón és mtsai, 2012). 
Klinikai elváltozásokra akkor 
kell számítani, mikor a juve-
nilis férgek a tüdőartériákba 
kerülnek (a fertőződést kö-
vető 4.-5. hónapban). Ekkor 
légzőszervi- és következ-
ményes szívbántalmakként 
jelentkeznek az első tüne-
tek, amelyeket több tényező 
befolyásol (Nelson és mtsai, 
2014; Farkas és Vörös, 2015).
Napjainkig nem áll rendel-
kezésre olyan gyógyszer, 
ami önmagában képes biz-
tosan elpusztítani a lárvákat 
és a kifejlett férgeket is. Úgy 
tűnik, hogy ezalól a makro-
ciklikus laktonok közé tarto-
zó moxidektin lehet kivétel, 
mivel ennek újabban nem 
csupán mikrofilaricid, ha-
nem – legalábbis részleges 
- adulticid hatást is tulaj-
donítanak (Ames és mtsai, 
2017; Bendas és mtsai, 2017; 
Savadelis és mtsai, 2017). 

A doxiciklin felszívódása és 
megoszlása kedvező, klinikai 
hatékonysága az egyik leg-
jobb a csoporton belül, lipofi-
litása miatt pedig viszonylag 
ritkán alakul ki rezisztencia. 
Általános dózisa 10 mg/kg, 
naponta egyszer, azonban 
a szívférgesség kezelésekor 
azonos dózisban, de naponta 
kétszer szükséges alkalmaz-
ni (Nelson és mtsai, 2014; Nel-
son és mtsai, 2017; Nelson és 
mtsai, 2018). Biztonságosan 
adható beszűkült vesefunk-
ció mellett, azonban májbe-
tegségekben megfontolan-
dó az alkalmazása (Gálfi és 
mtsai, 2015). 
Doxiciklin használata során 
esetenként felléphet étvágy-
talanság, hányás, illetve has-
menés (Schulz és mtsai, 2011). 
Probiotikum ad-
ható a doxi-
ciklin kúra 
mellé.

DOXYCARE
 40mg ; 200mg

Hatóanyag: doxiciklin

MOXICLEAR 
TERMÉKSOR

Hatóanyag: 
moxidektin, 

imidakloprid

BIOGENICVET 
PROBIO 

TERMÉKEK

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a 
készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. A meghir-

detett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a 
kampányban.

TERMÉKAJÁNLAT 
szívférgesség 

szűréshez:
ANTIGÉN TESZTEK:

URANOVET 
Dirofilaria 
gyorsteszt 

5x ; 10x

IDEXX
Dirofilaria Snap teszt

5x

5+1
akció!*

10x

3+1
akció!*

10+3
akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=dirofilaria%20teszt
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=doxycare
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=moxiclear
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet%20probio
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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

LÓ  I  KUTYA  I  MACSKA  |  DÍSZMADARAK  I  HÜLLŐK  |  PATKÁNY  I  HÖRCSÖG  |  
CSINCSILLA  I  EGÉR  |  MONGOL FUTÓEGÉR  |  TENGERIMALAC  |  VADÁSZGÖRÉNY  

Inhalációs 
anesztézia

bevezetésére és 
fenntartására. 

ISOFLUTEK
1000 mg/g

5+1
akció!*

10+2
akció!*

Hatóanyag:  
Izoflurán 1000 mg/g

https://alphaportal.hu/termekek/biov14-narkamon-50-ml
https://alphaportal.hu/termekek/isoflu250-isoflutek-250-ml
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Egyedül maradni
mindig szomorú,

de nem kell,
hogy ez mindig
félelemmel járjon.

Tessie® 0,3 mg/ml belsőleges oldat kutyák számára. Aktív hatóanyag: 0,3 mg tazi-
pimidin 1 ml-ben. Felhasználási javallat: Zajok, vagy a gazda távozása kiváltotta szo-
rongás és félelem rövid távú enyhítésére kutyákban. Adagolás: A Tessie®-t szájon át, 
30μg/kg (0,1ml/kg) dózisban adagoljuk. Ellenjavallatok: A Tessie-t nem szabad adnia a 
kutyának, ha az allergiás a tazipimidinre, vagy a készítmény bármely más alkotóelemére; 
súlyos vese-, máj- vagy szívbetegségben szenved; nyilvánvalóan szedált (pl. álmosság, 
koordinálatlan mozgás vagy csökkent válaszképesség jeleit mutatja) valamilyen más, ko-
rábban kapott gyógyszertől. Különleges figyelmeztetések: Ha a kutya kábult, ne hagy-
ja egyedül. Különösen ideges állatoknál a gyógyszer hatása csökkenhet. El kell kerülni a 
termék lenyelését, illetve a bőrkontaktust, ideértve a kéz- és szájérintkezést is. Mellék-
hatások: Nagyon gyakori: fáradtság; hányás. Gyakori: álmosság; viselkedési zavarok 
(ugatás, elkerülő viselkedés, tájékozódási zavar, fokozott reakcióképesség), sápadt nyál-
kahártyák, rendezetlen mozgás, hasmenés, vizeletinkontinencia, émelygés, gyomor-bél-
hurut, fokozott szomjúság, alacsony fehérvérsejt-szám, allergiás reakciók, étvágytalan-
ság. Vemhesség és laktáció: A vemhesség és laktáció ideje alatt nem alkalmazható. 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Más központi idegrendszerre ható 
nyugtatószerek alkalmazása fokozza a tazipimidin hatását. Vényköteles Állatgyógyá-
szati készítmény! Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található 
az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). További in-
formáció: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. Tel.: +36 1 8863015

Az első, a 
szeparációs 
szorongás 
kezelésére 
szolgáló, 
gyors
hatású
oldat.  
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IDŐBEN GONDOLJON A 
VÉDEKEZÉSRE!

BIOCAN B
vakcina
Bivalens Borrelia 
vakcina
12 hétnél idősebb kutyák 
aktív immunizálására 
Lyme kórral szemben
Hatóanyag/összetétel:
Inaktivált Borrelia garinii, Borrelia 
afzelii

BORRELYM 3
vakcina
Széles körű védelem 
háromféle törzzsel 
szemben. 
Az elérhető egyetlen 
vakcina a három 
leggyakoribb Borrelia 
törzzsel szemben.
Hatóanyag/összetétel:
Inaktivált B. burgdorferi sensu
stricto, B. garinii, B. afzelii törzsek

PESTORIN 
MORMYX
vakcina
„Összevezetett” 
nyúloltáshoz,
rendelők számára is.
Kedvtelésből tartott 
nyulak számára is ajánljuk
Hatóanyag/összetétel:
Nyulak vérzéses betegségének 
inaktivált vírusa (RHDV-1), attenuált 
Myxomatosis vírus

A JÖVŐ 
VAKCINÁI! 
HA VALAMI 
ÚJDONSÁGOT 
KERESEL.
A Bioveta által gyártott Biobos vakcinák 
megfelelnek a legújabb gyártási trendek 
elvárásainak.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy 
oltóanyagsorunk tagjai beilleszthetők az 
általad alkalmazott vakcinaprogramba.

9+1
akció!*

9+1
akció!*

9+1
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.05.16-tól 2022.06.17-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

https://alphaportal.hu/termekek/v01-biocan-b-vakcina-1-adag
https://alphaportal.hu/termekek/biov10-borrelym-3-vakcina-1-adag
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestorin
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TOVÁBBI  INFORMÁCIÓKÉRT KERESD KÉPVISELŐINKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

dr. Somogyi Virág +36 20 484 3392   |   Sudár Zsuzsanna +36 30 202 9454   |   dr. Zakar Zsuzsa +36 30 338 5381

 Ajánlott adag:  1 mg/kg

Semintra® 4 mg/ml
30 ml

Megoldás

          a krónikus vesebetegség esetén

Egyedi 
dozirozás

Könnyen 
beadható

Naponta egyszer 
adandó

1

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak // Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak; Hatóanyag: Telmizartán - 4 mg//10 mg, ; Segédanyag: Benzalkónium-klorid 
-0,1 mg; Javallatok: Macskák krónikus vesebetegségével járó proteinuria mérséklésére// Macskák szisztémás hypertoniájának kezelése. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható vemhesség 
vagy laktáció esetén. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Szájon át történő alkalmazás. 4 mg: A javasolt dózis 
naponta egyszer 1 mg telmizartán/testtömeg kg (0,25 ml/testtömeg kg). // 10 mg: A javasolt kezdő dózis 2 mg telmizartán/testtömeg kg (0,2 ml/testtömeg kg). 4 hét elteltével az 
állatorvos döntése szerint a telmizartán dózisa csökkenthető (0,5 mg/ttkg-os lépésekben) a 140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomású macskáknál. A készítményt naponta 
egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. Ha a szisztolés vérnyomás 
a betegség folyamán emelkedik, a napi adag ismét emelhető 2 mg/ttkg-ig. A szisztolés vérnyomás célérték-tartománya 120 140 Hgmm. Ha a szisztolés vérnyomás a célérték alatt van 
vagy ha a hypotonia tünetei állnak fenn, kérjük, olvassa el a 4.5 pontot az SPC-ben. Olyan hypertoniás macskák számára, amelyek egyidejűleg krónikus vesebetegségben is szenvednek, 
az adagolás a fent leírt módon történjen, kivéve, hogy ezeknél a macskáknál az ajánlott legalacsonyabb hatékony dózis 1 mg/ttkg. 4 mg és 10 mg: A készítményt naponta egyszer kell 
alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. Az oldatot a csomagolásban található 
mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre illeszkedik, és egy testtömeg kilogramm skála található rajta. Az állatgyógyászati készítmény beadása után szorosan le kell zárni 
az üveget a kupakkal, a mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. A kontamináció elkerülése érdekében a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra 
beadására szabad használni. É.e.ü.v.i: Nem értelmezhető. Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további 
információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi 
Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900, ah.hu@boehringer-ingelheim.com . Tk.sz.: EU/2/12/146/001-002// EU/2/12/146/003. 
Reklámanyag lezárási dátuma: 2022.04. RCV-FEL-0079-2022

Semintra®, az első angiotenzin 
receptor blokkoló 
(ARB) állategészségügyi 
használatra törzskönyvezve.

ÚJ

Ragadd meg az előnyöket 
– engedd el a hátrányokat

Semintra Dosierungsflyer_A4_HUN_185x255_MUTACIO_BIAntiqua_print_220406.indd   1 12/04/22   12:22

https://alphaportal.hu/termekek/g2200042-semintra-4-mgml-belsoleges-oldat-30-ml
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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

16

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=librela
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1. Little SE. 2nd Canine Vector-Borne Disease (CVBD) Symposium 2007, p. 30–4. 
2. Taenzler J et al. Parasites & Vectors 2015; 8:305. 
3. Taenzler J et al. Parasites & Vectors 2016; 9:234.

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a készítményhez mellékelt 
használati utasítást! Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

© 2022 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health. All rights reserved.  
HU-BRV-220400001

•   A babeziózis kullancsok által terjesztett 
halálos betegség.

•   A fertőződéshez a kullancsnak több 
mint egy napig vért kell szívnia.1

•   A Babesia kórokozója protozoon 
parazita, mely a vörösvértestekben 
szaporodik és azok károsodását okozza.

Az első tAblettA melynek indikációi között  
szerepel A bAbesiois kockázAtánAk csökkentése

GYENGESÉG

VörösVértest szétesése

VérszeGéNYséG

CSUPÁN EGYETLEN  
ADAG CSÖKKENTI  

A BABESIA ÁTVITELÉNEK 
KOCKÁZATÁT 2,3

Védelem 12 héten keresztül a Veszélyes kullancsok ellen
AKCIÓ a Bravecto termékcsoportra!
Az ajánlat csak 2022.02.15–05.31. között érvényes!
A Bravecto tabletta 1x1db, A Bravecto tabletta 1x2db, Bravecto Spot-on Dog, 
Bravecto Spot-on Cat és a Bravecto Plus termékekre:

20 + 2    50 + 7    100 + 15    150 + 23    200 + 38
A részletekkel kapcsolatban keresse területi képviselőjét:
Dr. Bárdossy Eszter 0620 960 3900
Dr. Székely Farkas 0670 198 0624
Borsos Viktória 0670 642 4491

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=bravecto
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Biokémiai
 analizátor

Hematológiai 
analizátor

Az IDEXX Catalyst One®-t kifejezetten 
úgy tervezték, hogy megfeleljen min-
den gyakorló állatorvos igényeinek. 
A rendelőn belüli pontos kémiai és 
elektrolit vizsgálati eredmények 
akár 8 perc alatt is elérhetőek. 
Az eredmények, amelyek hatéko-
nyan segítik a diagnózist, azonnal, 
még a betegvizsgálat során ren-
delkezésre állnak, hogy tisztább és 
biztosabb legyen az egyeztetés az 
állattartóval.

Gyors és pontos eredmények

A legtöbb teszt eredményét gyor-
san, akár 8 perc alatt megkaphat-
ja, a Totál T4 teszt eredménye pe-
dig 15 perc elteltével lesz elérhető. 
Az IDEXX szárazkémiás (dry-slide) 
technológiájának köszönhetően 
még a sérült mintákból is pontos 
eredményeket érhet el.

Példátlan pontosság és 
megfelelőség

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

4 állatorvostudományi egyetem 
nemzetközileg elismert szakem-
berei ellenőrizték, hogy a legponto-
sabb eredményeket adja.

Független egyetemi tanulmányok 
igazolják a nagyfokú korrelációt. 

A legfrissebb összehasonlító tanul-
mányok a ProCyte DX® analizátort ha-
sonlították az Advia® 120, a Cell-DYN® 
3700 és a Sysmex® XT-V berendezé-
sek eredményeihez, és példátlanul 
jó megfelelést találtak vörösvérsejt, 
hematokrit, retikulocita, trombocita 
és fehér-vérsejt számokban.

PROCYTE DX® CATALYST ONE® 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.

MI ADJUK A 
BERENDEZÉST,
Neked csak 

üzemeltetned 
kell 6 hónapig!

A részletek miatt keresd területi képviselő kollégánkat!

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
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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



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
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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


DokiforVets 50% kedvezmény 
12 havi fizetési határidő a 
kedvezményekkel. Spreicernél 
ott a matek.

WEBOLDALBA INTEGRÁLHATÓ 
TETSZŐLEGES NAPTÁRT 

KEZELŐ ONLINE IDŐPONT 
ÉS VIDEOCHAT MODUL

VÁRÓTERMI 
BETEGBEHÍVÓ 

RENDSZER

20 ÉV 
PRAXISIGÉNY 

1 SZOFTVERBEN

PROFESSZIONÁLIS 
KARTON, KÉSZLET 

ÉS ÁLLAT 
NYILVÁNTARTÁS

EGYEDI ÁLLATORVOS 
AZONOSÍTÁS ÉS 

NAPTÁR

KÓRLAP ÉS 
KEZELÉSI SABLON 

KIBŐVÍTETT 
SYMPTOMA LISTÁVAL

ÉLŐ 
PETVETDATA 
KAPCSOLAT

NINCS ÁLLATORVOSI
PRAXISSZOFTVERED?

Állatorvosok fejlesztik állatorvosoknak!

 1 GÉPES RENDSZER 2 GÉPES RENDSZER 3 GÉPES RENDSZER 5 GÉPES RENDSZER

 Nettó 
listaár

Nettó 
HSAVA 

Akciós ár

Licence 
száma

Nettó 
listaár

Nettó 
HSAVA 

Akciós ár

Licence 
száma

Nettó 
listaár

Nettó 
HSAVA 

Akciós ár

Licence 
száma

Nettó 
listaár

Nettó 
HSAVA 

Akciós ár

Licence 
száma

Szerver licence 333 000 Ft 166 000 Ft 1 333 000 Ft 166 000 Ft 1 333 000 Ft 166 000 Ft 1 333 000 Ft 166 000 Ft 1
Kliens licence 140 000 Ft 70 000 Ft 0 140 000 Ft 70 000 Ft 1 140 000 Ft 70 000 Ft 2 140 000 Ft 70 000 Ft 4
ÖSSZESEN 333 000 Ft 166 000 Ft  473 000 Ft 236 000 Ft  613 000 Ft 306 000 Ft  893 000 Ft 446 000 Ft  
A megtakarítás  167 000 Ft   237 000 Ft   307 000 Ft   447 000 Ft  

w w w.dok i for vets .hu   support@dokiforvets.hu | + 36 22/ 534 597

K O M P L E X  P R A X I S S Z O F T V E R

12 havi részletre, 50% kedvezménnyel,
1 ÉV INGYENES TERMÉKTÁMOGATÁSSAL.

https://www.dokiforvets.hu/



