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 POSZTOPOERATÍV ELLÁTÁS

 MINŐSÉGI VARRÓANYAGOK

 SEBKEZELÉSI ÉS INFÚZIÓS MEGOLDÁSOK

 KATÉTEREK

Minőség és 
megbízhatóság 
az állatorvosi 
fogyóeszközök piacán 
1986 óta!

10.
szám21

Érvényes KRUUSE árlistánkat az újság mellékleteként megtalálod. 

kizárólagos 
szakmai 
partner

https://vettech.hu/
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I M M U N E R Ő S Í T É S  FELSŐFOKON.

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

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

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

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

5+1
bevezető 

akció!*

ÚJ!
AJÁNLÁSÁVAL

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

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

Online állatorvosi 
diagnosztikai 

workshop 
és bemutatók

NOV 20.

Személyes találkozó az 
Állatorvostudományi 
Egyetemen, ahogy a 

COVID előtt

NOV 13.

Belgyógyászati 
webinar

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

 ANITECH
Gyógyszertár, állatorvosi eszközök
Pártay Judit  +36-30/221-1131
Pollák Éva  +36-30/471-6431
Lovas felszerelések, Equistro készítmények
Orgoványi Attila  +36-30/267-5624

 Doki For Vets - szoftver
support@dokiforvets.hu +36-22 534 597

  VETTECH  
- állatorvosi műszer és fogyóanyag
Román Ádám +36-30/651-3074
aomuszer@alpha-vet.hu
Áo műszer és labor szervíz
Fülöp Ádám +36-30/450-7656 
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter  +36-30/460-5934

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

 Régióvezetők

 Területi képviselők
Budapest, Pest megye Hajik László +36(30) 218-7140 hajik.laszlo@alpha-vet.hu
Budapest, Pest megye Somogyi Tamás  +36(30) 303-6401 somogyi.tamas@alpha-vet.hu
Budapest, Pest megye Dr. Vértesi János  +36(30) 663-9797 vertesi.janos@alpha-vet.hu 
Kelet-Magyarország Siska Annamária +36(30) 440-0321 siska.annamaria@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Koczor Ákos +36(30) 400-2110 koczor.akos@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország Sziva Csaba +36(30) 481-6249 sziva.csaba@alpha-vet.hu
Nyugat-Magyarország Varga Tamás +36(30) 400-2104 varga.tamas@alpha-vet.hu
Észak-Dunántúl Tálas Tamás +36(30) 528-8032  talas.tamas@alpha-vet.hu

Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

Állategészségügy / Veterinary
Mozsár Andor
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési és 
kereskedelmi igazgató
mozsar.andor@alpha-vet.hu | +36-30/400-2118

Tóth András
Vet állategészségügyi divízió vezető
toth.andras@alpha-vet.hu | +36-30/279-3492

Dr. Lukács Zoltán
Állatkórházak, állatmentés és alapítványi divízió igazgató, 
Állatorvosi társállatos üzletfejlesztési igazgató helyettes
lukacs.zoltan@alpha-vet.hu | +36-30/528-8105

Vevőszolgálat
+36-22/534-500
vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Rendelésfelvétel: H-P: 08:00-17:00   

Kérdéseivel  forduljon hozzá nk bizalommal:

  Fordulj bizalommal területi 
képviselőinkhez:

•  Állatgyógyászati készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok

•  Intézmény és humán higiéniai 
termékek, fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai műszerek, 
állatorvosi eszközök, fogyóanyag, 
tesztek

•  Állatorvosi szoftver

NOV 27.

Praxismenedzsment 
és üzletfejlesztési

webinar

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

PRAXISMENEDZSMENT 

KONFERENCIA

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


4
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  OKTÓBER

Ejnye, azok a betyár Dirofilariák!

Ha most éppen nem a koronavírusról 
beszélne mindenki, akkor a tavasz be-
köszöntével bizonyosan újra megfelelő 
figyelmet szentelnénk a dirofilariózi-
sokra is.
Igen, így, többes számban, hiszen kutyák-
ban a bőrférgesség (D. repens) gyakoribb 
Magyarországon mint a sokat emlegetett 
szívférgesség (D. immitis), és az előbbi va-
lódi zoonózis – a megfertőzött emberben 
kialakulnak a kifejlett férgek is. És sajnos a 
bőrférgesség kimutatására nem áll rendel-
kezésre olyan rendelői gyorsteszt, mint a 
szívférgességre. A D. repens és a D. immitis 
mikrofiláriái a mikroszkópos kép alapján 
csak morfológiai ismeretek birtokában 
különíthetők el egymástól,  vagy laborató-
riumban elvégzett PCR vizsgálat alapján.
Tehát egy rendelőben elvégzett szívfér-
gesség gyorsteszt negatív eredménye 
nem jelenti azt, hogy a kutya vérében ne 
lehetnének jelen milliószám a bőrférgek 
keringő lárva alakjai. Ha a vizsgáló állator-
vos látja a vércseppben a mikrofilariákat, 
és mellette a kezében van egy frissen el-
végzett, negatív szívférgesség gyorsteszt 
eredmény is, akkor sejthető, hogy az adott 
kutya csak bőrféreggel fertőzött. De ezt a 
kettős tesztelést nem valamennyi rendelő-
ben végzik el rutinszerűen.
Logikus a felvetés, hogy minek terheljük a 
tulajdonosokat a teszt költségeivel – gátat 
lehet szabni a Dirofilariák fejlődésének. 
Kézbe adjuk, a tulaj beadja, a kérdés ki-
pipálva.
VAGY MÉGSEM?
Nem egészen, mert a választott kezelési 
stratégiát döntően meghatározza az ál-
lat szívében található szívférgek száma, 
a fertőzöttség intenzitása. A súlyosabb, 3. 
és 4. stádiumú fertőzésekben nem szabad 
a gyógyszeres kezelést bármelyik makro-
ciklikus laktonnal indítani, és az enyhébb 
fertőzések esetében sem mindegy, hogy 
melyik hatóanyagot választjuk.
Az enyhébb, 1. és 2. stádiumú szintű fertő-
zés esetén is elképesztő számban vannak 
jelen a Dirofilariák L1 stádiumú lárvái (a 
vérben cirkuláló mikrofilariák) és ha a mak-

rociklikus laktonok közül a leggyorsabb 
hatású milbemicint választjuk, akkor rövid 
idő alatt tömegesen pusztítjuk el őket.
Ez látszólag örömteli – de sajnos az el-
pusztult lárvákból kiszabaduló proteinek 
túlérzékenységi reakciót okozhatnak. Ebbe 
egy jó általános állapotú kutya nem szokott 
belepusztulni, de így sem elegáns, hogy 
az általunk rendelt gyógyszer beadását kö-
vetően napokig kornyadozik, vagy éppen 
hány az addig jókedvűen játszadozó Buksi.
Ilyenkor előnyösebb választás a pl. a 
moxidektin (pl. Moxiclear®), amelynek 
antiparazitikus hatékonysága azonos a 
milbemicinével, azonban hatása fokoza-
tosan épül föl. Így fokozatosan pusztítja 
el a mikrofiláriákat valamint a vándorló L3 
és L4 lárva alakokat, sőt, a bőrférgeknek 
még a kifejlett alakjait is. A Moxiclear® a 
bőrférgesség meggyógyítására, gyógy-
kezelésére is alkalmazható.
Visszautalnék arra a tényre, hogy a bőr-
férgességet a kutyákról az emberre is 
átvihetik a szúnyogok, amelyek naponta 
többször is szívnak vért. Ezek a fajok (az 
Aedes és a Culex szúnyogfajok) egyaránt 
nem válogatósak. Ha nincsen ott Buksi, 
akkor a gazdájára száll, és máris átvitte a 
fertőzést. Nem szerencsés szoros közel-
ségben élni egy olyan kutyával, amelytől 
bármikor elkaphatom a bőrférgességet!
Ezért is célszerű az elvégzett teszteket 
követően havonta kezelni a kutyákat pél-
dául Moxiclear oldattal, és védeni őket a 
szúnyogoktól is, amelyre ideális választás 
a Scalibor nyakörv. Szúnyogokkal és kul-
lancsokkal szemben egyaránt 5-6 hónapos 
védelmet nyújt. 
(Megjegyzés: a Távol-Keleten szolgáló 
amerikai katonák, emlékezvén az ottho-
ni kutyáikon jól működő nyakörvekre, a 
szúnyog invázió ellen kértek a hozzátar-
tozóiktól ilyeneket, és magukra tekerték. 
Azt viszont nem tudták, hogy a kutyák-
nak nincsenek izzadtságmirigyeik, nekik 
viszont igen – ezért a hatóanyag teljesen 
másként oldódott ki, bőrreakciókat oko-
zott a katonákon. Szóval, emberen a kutya 
nyakörvek sajnos nem működnek.)

Felhasznált források:
1.  Milbemax rágótabletta: A készítmény 

jellemzőinek összefoglalása
2.  Moxiclear rácsepegtető oldat: A készítmény 

jellemzőinek összefoglalása
3.  Aedes albopictus and Culex pipiens implicated 

as natural vectors of Dirofilaria repens in 
central Italy. Cancrini G1, Scaramozzino P, 

Gabrielli S, Di Paolo M, Toma L, Romi R. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18047207

4.  Scalibor nyakörv: A készítmény jellemzőinek 
összefoglalása

5.  Pet Flea and Tick Collar Hazards to Soldiers 
- https://phc.amedd.army.mil/PHC%20 
Resource%20Library/PetFleaandTickCollar 
Hazards_FS_18-009-0618.pdf

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

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

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

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

150 doboz Moxiclear 
vásárlása esetén 
választható 
AJÁNDÉK:

Ha csak egy 

   KEVÉS
        kell...

2+3
akció!*

AZ AJÁNDÉK ÉRTÉKE: 209 990 Ft

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

Javallatok:
Staphylococcus aureus és más Staphylococcus spp, Streptococcus 

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

A DOXYCARE 
250 db-os ízesített tabletta 

40 mg-os és 200 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

doxycare®

Használd kombinálva a

  
termékcsaláddal együtt!

ÚJ!

doxycare®
Megérkezett a

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

A METROCARE 

250 db-os ízesített tabletta 

250 mg-os és 500 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

Hatóanyag: metronidazol
Célállat fajok: kutya és macska

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

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

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

metrocare®

ÚJ!

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

metrocare®
Megérkezett a

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=doxycare
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=metrocare
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KABERGOLIN 50 µg/ml kutyáknak és macskáknak

ÚJ!

Szukák 
álvemhességének 

kezelésére
Szukák és 

nőstény macskák 
tejtermelésének 

leállítására.

Alkalmazási mód

A készítményt közvetlenül 
az állat szájába adva vagy 

táplálékkal elkeverve kell 
alkalmazni

Kiszerelés

• 7 ml
• 15 ml

Adagolás

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

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

állapot súlyosságától 
függően. Ha a tünetek nem 

szűnnek meg egy kúra után, 
vagy a kezelés befejezését 

követően kiújulnak, akkor a 
kúra megismételhető

5+1
bevezető 

akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 
2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. 

Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

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

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

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

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

vérkeringést
•  Segíti a szervezet daganatok elleni küzdelmét

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

AJÁNLÁSÁVAL

ÚJ!

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=kabergovet
https://alphaportal.hu/termekek/dmg30ml-arthrocol-dmg--in-30ml
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EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT 
CSAK ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA 
FEJLESZTETTÜNK KI.

EMÉSZTÉSI 
PROBLÉMÁKRA 

ProBio por
ProBio paszta

Multipro
Carbon Active

IDEGRENDSZERI 
PROBLÉMÁKRA 

Neurovet Alpha 
Complete

VÉRSZEGÉNYSÉGRE 
Hemoplex

ÍZÜLETI 
PROBLÉMÁKRA 

Arthro Collagen
Pro Collagen

Artomax

MÁJPROBLÉMÁKRA 
Hepato Forte

Hepatosil Advanced

SZÍVELÉGTELENSÉGRE 
Cardio

HÚGYÚTI 
FERTŐZÉSEKRE 

Vetamanoza
UrinoCat
UrinoDog

IMMUNERŐSÍTÉSRE 
Immuno / Immunoxantin

SZORONGÁSI 
PROBLÉMÁKRA 

Calmatonin

VESEELÉGTELENSÉGRE 
Renitine

Renal

BŐR- ÉS 
SZŐRBETEGSÉGEKRE 

Skin&Fur

www.biogenicvet.hu

Emésztési 
problémáim 

vannak

Ízületi problémáim 

vannak

Nem érzem 
jól magam a 
bőrömben

Allergiás
bőrgyulladás problémám van

Öregségemre megtaláltam a legjobb kiegészítő forrást

Vemhességem 
és a szoptatás 

ideje alatt extra 
törődésre van 

szükségem

A jobb 
libidómért, 

a biztos 
szaporulatért

Anémiás tüneteim 

vannak

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

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

SENOPHTAN SMALL

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

60
kapszula

ÚJ!
SENOPHTAN

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

kapszula

ÚJ!

Arthroflex IN

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

60
tabletta

Arthroflex MAIN

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

60
tabletta

ÚJ! ÚJ!

DAY&NIGHT

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

tabletta

MAMMA’S VIT

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

60
tabletta

ÚJ! ÚJ!

FITPET CONTROL

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

kapszula

FERTILVET BOOST

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

kapszula

ÚJ! ÚJ!

HAPPY PET Adult/ PET Small

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

tabletta

HYDROPET

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

20
tasak

ÚJ! ÚJ!

TERMÉKBEVEZETÉSI AKCIÓ!

10+2VAGY20+6

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

BiogenicVET 
ARTHRO 
COLLAGEN
Kollagén, 
glükózamin

BiogenicVET 
Pro 
COLLAGEN
Kollagén, glükózamin, 
hialuronsav

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

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

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

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

500 g 
por

30x3 g 
tasak

90 g 
por

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

3+1
akció!* 3+1

akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/vetap21-biogenicvet-pro-collagen-500-g
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biogenicvet%20arthro%20collagen


11
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  OKTÓBER

BiogenicVET 
VETAMANOZA
Karbantartja a kutyák és macskák 
húgyútainak egészségét.
A kutyáknál és a macskáknál való 
használatra a húgyútak Escherichia coli vagy 
egyéb baktériumokkal (Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus, Klebsiella) szövődött 
fertőzései esetén.

30x2 g 
tasak

60 g 
por

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

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

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

Mi okoz húgyúti fertőzést 
kutyákban és macskákban?

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

A fertőzésen korábban átesett állatokban ismételten 
fellobbanhatnak.

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

Az ivarzás során megfigyelt csökkent immunitás 
hajlamosít rá.

Elősegíti a vizeletpangás és a húgykövesség.

1

2

3

4

5

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

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

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

www.biogenicvet.com

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

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

www.alphazooshop.hu   I   www.grandopet.hu

Az életerőcseppekben
mérhető!

  anyagcserezavarok, étvágytalanság, gyengeség esetén, 
az ellenálló képesség javítására

  bizonytalan eredetű kondícióromlás esetén
  daganatos megbetegedésekben a gyógyszeres terápia 

kiegészítésekén
  fertőző megbetegedések során a gyorsabb felépülés, az 

immunrendszer erősítésére
  műtét előtt felkészítésre, valamint a műtét utáni 

felépülés időszakában

Mikor kell 
BÉRES minera cseppeket 
adnunk kedvenceinknek?

https://alphaportal.hu/termekek/minerak-minera-csepp-kutyanak-30-ml
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  Időskori lelassulás, nincs mozgáshajlandóság?

  Reggeli vagy aktív mozgás utáni lemerevedés?

  Ízületi problémák, gyulladás vagy fájdalom?

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

  Sérülésből vagy műtétből visszamaradt tünetek?

  Enervált, étvágytalan, kedvtelen a kutyája?

  Szeparációs szorongástól depressziós a kutyája?

  Bőr-szőr hullás, viszketés és kisebesedés? 

VITALITY
BiogenicPET®

Szeretné, 

hogy kutyája 

visszanyerje 

vitalitását?

Talán most is az 

alábbiak valamelyikétől 

szenved?

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

Próbálja ki a
BiogenicPET®

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

Idegi 
növekedési 
faktorok 
(NGF)

Epidermális 
növekedési 

faktorok 
(EGF)

Inzulinszerű 
növekedési 

faktorok
(IGF-1, IGF-2)

Kötőszöveti 
növekedési 

faktorok (CTGF)

Fibroblaszt 
növekedési 
faktorok 
(FGF)

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

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

https://alphaportal.hu/termekek/biogenicl-biogenicpet-vitality-large
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Őszi BOMBAÁRAS ajánlat
Az akció érvényes: 2021.10.11- 2021.11.7. között, vagy a készlet erejéig

LOXICOM
ORÁLIS SZUSZPENZIÓ

Hatóanyag: Meloxikám
Kutyák és macskák mozgásszervi 
megbetegedéseinek heveny és krónikus fájdalommal 
és gyulladással járó tüneteinek csillapítására

BETAMOX LA 100 ML
INJEKCIÓ

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

PEN&STREP 250 ML
INJEKCIÓ

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

EUTHOXIN
INJEKCIÓ

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

RELEASE
INJEKCIÓ

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

ENROXIL
ÍZESÍTETT TABLETTA

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

5 780 Ft +ÁFA
15 mg, 100x

9 895 Ft +ÁFA
50 mg, 100x

20 690 Ft +ÁFA
150 mg, 100x

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

3+1
akció!*

3+1
akció!*

3+1
akció!*

3+1
akció!*

MACSKÁKNAK (0,5MG)
Kiszerelés: 15 ml
Adagolás: A táplálékba keverve vagy 
közvetlenül az állat szájába adandó
KUTYÁKNAK (1,5MG)
Kiszerelés: 100 ml
Adagolás: Az állat szájába adandó a 
ttkg-os beosztású adagoló fecskendő 
segítségével

3+1
akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/beta1-betamox-la-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/nor023-pen-and-strep-injekcio-250-ml
https://alphaportal.hu/termekek/chae1-euthoxin-500-mgml-injekcio-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/wdt1-release-100-ml-pentobarbitone-sodium-30
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=enroxil%20tabletta
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=loxicom%20oral%20szusz
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Rövid ideig tartó 

általános anesztézia 

kiváltására ló, szamár, 

kutya és macska számára 

diagnosztikai és terápiás 

beavatkozások során

Intramuszkuláris és intravénás alkalmazás. 
Intravénás alkalmazás javasolt nagyállatoknál.

Narkamon
Ketamin 100mg/ml | 50 ml

ÚJRA RENDELHETŐ!

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

Inhalációs 
anesztézia

bevezetésére és 
fenntartására. 

Hatóanyag: Izoflurán 1000 mg/g

ÚJRA RENDELHETŐ!

ISOFLUTEK
1000 mg/g

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

10+1
akció!*

https://alphaportal.hu/termekek/biov14-narkamon-50-ml
https://alphaportal.hu/termekek/isoflu250-isoflutek-250-ml
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A dermatitis a kutyák körében gyakoribb, 
mint egyéb állatfajokban – ennek hátte-
rében feltételezések szerint az áll, hogy a 
kutyákban az epidermis réteg viszonylag 
vékony összehasonlítva egyéb állatfajok-
kal. Elizabeth Lund adatai szerint (1) a ren-
delőbe behozott kutyák 20 százalékában 
jelen volt valamilyen bőrgyulladás, felszíni 
pyodermát az esetek 5 százalékában di-
agnosztizáltak.

A pyoderma lehet primer illetve secunder 
– az utóbbi esetben a kórokozók elszapo-
rodását valamilyen hajlamosító tényező 
teszi lehetővé.

A primer pyodermára példa kutyák ju-
venilis pyodermája. A folliculusok illetve 
a faggyúmirigyek fertőződnek meg – ez 
jellemzően a fiatal, fél-egy éves kor közöt-
ti kutyák betegsége. A fertőzött területen 
először apró vesiculák jelennek meg jel-
lemzően a hasi területen, és a pofatájékon, 
amelyekből később gennyes hólyagocs-
kák, impetigók alakulnak ki. Ezek könnyen 
felrepednek, pörkösödnek. A folyamat kör-
körösen terjed. A fertőzés hátterében legy-
gyakrabban a Staphylococcus pseudoin-
termedius áll, gyakran kevert fertőzésként 
Malassezia pachydermatis-szel. A mély 
pyodermás esetekben jelen lehet a Pseu-
domonas aeruginosa is. (2)

A másodlagosan kialakuló pyodermák 
adják a klinikai esetek 95 százalékát. Az 
előbb említett kórokozók fakultatív pat-
hogének, amelyek jelen vannak az állat 
testfelületén, elszaporodásukhoz azon-
ban szükség van a felhámréteg elváltozá-
sára, fellazulására, vagy egyéb károsodá-
sára, sérülésére. Kutyákban sokféle kóroki 
tényező okozhat bőrgyulladást: rovarcsí-
pés, bolhaekcéma, különböző allergének 
(pollen, táplálék, vegyi anyagok), a végbél 
körüli mirigy gyulladása, endokrin be-
tegségek tápanyagellátási zavarok, stb. 
Az alapbetegséget nem mindig sikerül 
megtalálni, ebben az esetben idiopátiás 
pyodermáról beszélünk.

A kiváltó októl függetlenül az állat az érzékeny területet vakar-
ja, nyalogatja – ennek hatására a szőr megritkul, a bőr kipirul, 
nedvezik. Ezek ideális körülmények a fent említett baktériu-
mok elszaporodásához, a terület másodlagosan fertőződik, 
gennyesedési folyamat indul meg. Kialakulhat a fertőzés akkor 
is, ha a kutya az ujjak közé szúródott toklász miatt, vagy egy-
szerűen csak unalmában nyalogatja a lábvégét, folyamatosan 
nedvesen tartva az érintett területet.

A baktériumok mellett a gombás felülfertőzés is gyakori, álta-
lában az állat szájában, bőrén élő Malassezia pachydermatis 
élesztőgomba mutatható ki kórokozóként, különösen az atópi-
ás dermatitis talaján kialakult fertőzésekben (3). A gyenge im-
munstátusz és a magas páratartalom is hajlamosít a fertőzésre.

Az állat által vakart, nyalogatott területek infekciója mellett 
nem ritka a külső hallójárat fertőzése, de leírták a hüvely és a 
bűzmirigy fertőzését is. A fertőzött területet sárgásbarna, kenő-
csös váladék borítja, kellemetlen szagú. A gombás fertőzés erő-
síti a gyulladásos tüneteket, emiatt az állat még intenzívebben 
vakarja, nyalogatja a gyulladt területet, ezzel tovább súlyosbít-
va az állapotot. A Malassezia valószínűleg szimbionta kapcso-
latban él a Staphylococcusokkal, ezért gyakori a kevert fertőzés, 
a gombás fertőzés mellett kialakulhat pyoderma is.

DIAGNÓZIS
A tünetek alapján általában felállítható a pyoderma diagnózisa, 
de a kezeléshez minden esetben szükséges a bőrkaparék labo-
ratóriumi vizsgálata és a tenyésztés, mert a Staphylococcusok 
és a Pseudomonasok között nagyon sok a rezisztens törzs (4).

GYÓGYKEZELÉS
A fertőzéses hátterű dermatitisek mögött 95%-ban valamilyen 
hajlamosító tényező áll, ezért a kórokozók elpusztítása önma-
gában nem oldja meg a kérdést – a kezelést követően a kórkép 
recidiválni fog. A lokális kezelés megkezdésével párhuzamosan 
az alapbetegséget is kezelni kell. Allergia esetén szisztémásan 
alkalmazott szteroidokkal csökkenthetők az akut tünetek, és 
ha lehetséges, meg kell akadályozni az allergén expozíciót.

A LOKÁLIS KEZELÉS ELENGEDHETETLEN
Első lépéseként valamilyen fertőtlenítőszerrel (klórhexidin, po-
vidon-jód) le kell tisztítani a felületet, majd szteroid és antibi-
otikum kezelést kell alkalmazni naponta kétszer, kiegészítve 
valamilyen gombaellenes készítménnyel – Malassezia fertőzé-
sekben legjobban az imidazol származékok (ketokonazol, itra-
konazol, mikonazol) váltak be (3,5).

Az antibiotikum kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a 
szernek egyszerre kell hatnia a Staphylococcusra és Pseudomo-
nasra, ugyanakkor egyre több a rezisztens törzs a béta-laktám 
antibiotikumokkal, gentamicinnel és clindamicinnel szemben 
is (4). Megfelelő választásnak a fluorokinolonok, kiemelten a 
marbofloxacin és a pradofloxacin tűnik: alacsonyak a MIC érté-
keik a kórokozókkal szemben és jól penetrálnak a szövetekbe.

A lokális kezelést gyakran szisztémás antibiotikus és szteroid 
kezeléssel egészítik ki – mély pyoderma és bőrredő gennyese-
dés esetén enélkül nem érhető el a kívánt hatás. A választan-
dó szereknél a lokális kezelésnél leírt elveket vegyük alapul. A 
hatóanyagnak a bőrben el kell érnie a terápiás koncentrációt, 
ezért szisztémás kezeléskor is a fluorokinolonok az elsőként vá-
lasztandó szerek.

A terápiát 14-28 napig kell folytatni. 

A KUTYÁK AKUT 
FERTŐZÉSES 

DERMATITISE: 
kóroktan
tünetek
kezelés

Felhasznált irodalom:
1. http://www.banfield.com/getmedia/34ffd1bf-65e2-4d73-9d81-
493231df3d91/4_2-The-epidemiology-of-atopic-dermatitis
2. http://www.duobakt.hu/sites/default/files/eloadasanyagok/
Pyoderma_mintavetel_ab_alk_kisallatgy_szakao_Lajos%20Zoltan.pdf
3. Yurayart at al, 3. Med Mycol. 2013 Oct;51(7):721-30.
4. Bloom, 4. Vet J. 2014 Feb;199(2):217-22.
5. Cafarchia C at al, Vet Microbiol. 2012 Mar 23;155(2-4):395-8



17
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

  OKTÓBER

ALPHADERM PLUS A.U.V.
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE
Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml

2 féle kiszerelés:
30 ml, 100 ml

KÉNYELMES 
HASZNÁLAT

VEGYES BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ
A HATÉKONY KEZELÉSHEZ

100%-os vevői elégedettség és bizonyított hatás

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=alphaderm
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A Marbogen Complex fülcsepp törzs-
könyvezéséhez számos klinikai vizsgála-
tot végeztetett el az AlphaVet Kft, ezek 
eredményei alapján adta ki a NÉBIH a 
forgalomba hozatali engedélyt – ezúttal 
az egyik multicentrikus vizsgálat eredmé-
nyeit ismertetem.

A vizsgálatot magyarországi állatorvosi 
rendelőkben végezték. Összesen 186, otit-
is externával diagnosztizált kutyát vontak 
be – ezek közül végül 143 eset felelt meg a 
vizsgálat végső értékelési kritériumainak, 
a többiek kiestek. Leginkább azért, mert 
nem hozták vissza a kutyát a kontroll vizs-

gálatra – nyilván, mert tünetmentes lett az állat – de az 
eredményt így nem tudták dokumentálni a kollégák. 
Egyszerűen hiányzott a végpont. A vizsgálat kettős vak el-
rendezésű volt A Marbogen Complex mellett aktív kont-
rollként egy, Magyarországon jó ideje forgalomban lévő 
és kedvelt gyógyszerkészítményt használtunk, amely 
mikonazol, polimixin-B és prednizolon hatóanyagot tar-
talmaz, parafinos vivőanyagban. Sem a kezelő állatorvos, 
sem pedig a tulajdonos nem tudta, melyik készítményt 
tartalmazza a kezeléshez kapott műanyag tartály.

Elsősorban állatjóléti szempontok miatt döntöttünk a 
pozitív kontroll használata mellett, de így összehasonlító 
adatokat kaptunk a Marbogen Complex hatékonyságá-
ról is. A kezelést a tulajdonos végezte, a kutyákat a 7. és 
14. napra rendelték vissza kontrollra, ahol a vizsgáló ál-
latorvos pontozással értékelte tüneteket (fájdalmasság, 
a duzzanat mértéke, kipirultság, a váladék mennyisége, 
viszketés, a szag kellemetlensége, stb.) Ez az elrendezés 
azt is jelentette, hogy a rövidebb idő alatt gyógyult ese-
teket a vizsgálatban csak úgy tudták rögzíteni, mintha 
csak a 7., illetve a 14. napra lettek volna tünetmentesek.

Az eredmények az alábbi grafikonon láthatók – zölddel a 
Marbogen Complex, lilával az aktív kontrollal kezelt álla-
tok gyógyulási aránya a 7. ill. 14. napon. A 7. napon mért 
eredmények: a Marbogen Complex-szel kezelt betegek 
55%-a meggyógyult, a referens termék esetében ez az 
arány 26% volt. A 14. napra a Marbogen Complex kezelés 
94%-ban bizonyult eredményesnek, a kontroll terméknél 
a betegek 68%-a lett tünetmentes. Az átlagos gyógyulá-
si idő a Marbogen Complex esetében másfél nappal volt 
rövidebb, mint a kontroll terméknél (8,5/10 nap).

A viszketés szerepe: az otitis externa egyik látványos tü-
nete a viszketés – ami egyrészt kellemetlen, másrészt 
vakaródzásra ingerli az állatot, amellyel a gyógyulófél-
ben lévő fület visszafertőzi – hiszen a lábvég nem steril. A 
Marbogen Complex kezelés átlagosan egy nappal rövidí-
tette le a viszketés fennállásának időtartamát a referens 
gyógyszerkészítményhez képest – a Marbogen hatását 
a viszketés csökkentésére az alábbi grafikon mutatja:

HÁNY NAP KELL  
EGY KÜLSŐ 

HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 

GYÓGYULÁSÁHOZ?
Hazai 

randomizált 
klinikai vizsgálati 

eredmények 
a Marbogen 

Complex 
fülcseppel
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COMPLEX
MARBOGEN

OLDATOS FÜLCSEPP KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE

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

4

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

hatású prednizolont tartalmazza. 

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

fájdalomcsillapító hatással.

https://alphaportal.hu/termekek/marb10-marbogen-complex-10-ml
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Hatóanyag: módosított barackmag-kivonat, Na-tioszulfát | Kiszerelés: 10 kapszula
25 mg / 50 mg / 100 mg filmtabletta kutyák és macskák részére

Áttörés a vírusfertőzések 
kezelésében, vény nélkül!

A SZOKVÁNYOS 
KEZELÉS 

MELLÉ ADOTT 

napi 2 kapszula
GÁTOLJA A VÍRUSOK 

OSZTÓDÁSÁT

Az immunrendszer a vírusokkal szemben 
többféle módon védekezik, ennek része, 
hogy a szervezet felismeri és elpusztítja 
a vírussal fertőzött sejteket. Sajnos a sejt 
pusztulása előtt rendszerint nagyszámú 
víruspartikula képződik – a fertőzés kez-
deti szakaszában az immunrendszer le-
maradásban van a vírusokkal szemben.

Az immunrendszer a vírusokkal szemben 
többféle módon védekezik, ennek része, 
hogy a szervezet felismeri és elpusztítja 
a vírussal fertőzött sejteket. Sajnos a sejt 
pusztulása előtt rendszerint nagyszámú 
víruspartikula képződik – a fertőzés kez-
deti szakaszában az immunrendszer le-
maradásban van a vírusokkal szemben.

A vírusok szaporodását gátló antivirális hatóanyagok fejleszté-
sére az elmúlt évtizedekben hatalmas összegeket költöttek a 
gyógyszergyárak, ez azonban csak néhány vírus – HIV, herpes, 
hepatitis-C kezelésében hozott áttörést. Ezek humán készít-
mények, és az adott vírusra specifikusak.

Nem specifikus hatóanyagként ugyan már elérhető az interfe-
ron állatgyógyászati célra is, az csak parenterálisan alkalmazha-
tó, és rendkívül magas ára gátat szab a széleskörű használatnak.

A Viroplazin fejlesztésekor teljesen más irányt céloztak meg: ne 
a vírust akarjuk elpusztítani, hanem a fertőzött sejtet, még a 
vírustermelés megkezdése előtt! Ez a Viroplazin hatásmecha-
nizmusának lényege és hatékonyságának alapja.

A Viroplazin egy prodrug: inaktív összetevőiből – barackmag 
kivonat és nátrium-tioszulfát - a vírusfertőzés indukálta gyulla-
dásos folyamatok során termelődő enzimek hatására az aktív 
hatóanyagok csak a fertőzött sejten belül szabadulnak fel. Ezek, 
a tiocianát, a hipotiocianát és a benzaldehid a vírussal fertőzött 
sejtek gyors pusztulását (pyroptosisát) okozzák, még azelőtt, 
hogy a fertőzött sejtből megkezdődhetne az intenzív vírusürítés.

Az egészséges sejtekben ugyanakkor nincsenek jelen a fenti 
enzimek, ezért a hatóanyagokból nem jön létre az aktív forma. 
Ennek köszönhetően a Viroplazinnak jelentős túladagolás ese-
tén sincs toxikus hatása.

Javallatok: Kutyák és macskák minden olyan vírusbetegségében 
(kutya parvoenteritis, macska panleucopenia -, herpes rhinot-
racheitis stb.), ahol heveny-félheveny, gyulladásos tünetekben 
megnyilvánuló vírusfertőzés áll a megbetegedés hátterében. 
Baktériumos társfertőzésben antibiotikumokkal együtt is adható.

Adagolás: A Viroplazin bontható kapszula formájában kapható, 
az állat szájába adva, vagy a kapszula tartalmát az eledelbe ke-
verve adagolandó. Dózisa 5 mg/ttkg naponta 2x, 3-5 napon át. 25 
mg, 50 mg és 100 mg hatáserősségben érhető el. A kezelés alatt 
kerüljük a fokozottan antioxidáns anyagok (C-vitamin, E-vitamin, 
szelén stb.) bevitelét, mert csökkentik a szer vírusellenes hatását.

ÚJ 
HATÁSMECHANIZMUS, 

ÁTTÖRÉS A 
VÍRUSFERTŐZÉSEK 

KEZELÉSÉBEN!
Viroplazin 

kapszula: széles 
spektrumú, orális 

antivirális készítmény 

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

5+1
akció!*

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

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

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

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

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

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

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

MINDKÉT 
OLTÁST 

MEGKAPTA, 
MÉGIS ELVITTE 
A PARVOVÍRUS
De vajon 

miért?

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

  BIOCAN NOVEL DHPPI/L4R: 
A „nagy kombi” vakcina, mely 
NÉGY Leptospira törzs ellen 
is véd!

  BIOCAN NOVEL DHPPI/L4: 
Kombinált emlékeztető oltás, melyben 
NÉGY Leptospira törzs is helyet kapott. 
Ideális választás az emlékeztető oltásokra

  BIOCAN NOVEL PUPPY: 
Új törzsek, fokozott 
immunitás kezdő 
oltásként

AJÁNLOTT VAKCINÁINK 

Biocan®
N O V E L

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan%20novel
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  BIOCAN NOVEL DHPPI/L4R: A „nagy 
kombi” vakcina, mely NÉGY Leptospira 
törzs ellen is véd!

  BIOCAN NOVEL DHPPI/L4: Kombinált 
emlékeztető oltás, melyben NÉGY 
Leptospira törzs is helyet kapott. 
Ideális választás az emlékeztető 
oltásokra

  BIOCAN NOVEL PUPPY: Új törzsek, 
fokozott immunitás kezdő oltásként

  BIOCAN C: Biocan coronát a kutya 
coronára! Hiánypótló termék kutyák 
coronavírus fertőzése ellen.

 BIOCAN P: Kedvező ár/érték arány!

  BIOCAN R: Amikor monovalens 
veszettség vakcinára van szükség

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

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

A  J Ö V Ő  V A K C I N Á I !

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=biocan
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 TÖBB MINT 10 ÉVE 
A LEGNÉPSZERŰBB 
SZOFTVERE A 
PRAXISOKNAK 

KOMPLEX 
PRAXISSZOFTVER

ÁLLATORVOSOK FEJLESZTIK  
ÁLLATORVOSOKNAK!

ÚJDONSÁG!
Elérhető az 

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

www.dokiforvets.hu
support@dokiforvets.hu

+ 36 22/ 534 597

https://www.dokiforvets.hu/
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BOLHÁK ÉS KULLANCSOK 
NÉLKÜL SZABADON! 

Bolhák és kullancsok okozta 
fertőzések gyógykezelésére.

A készítmény azonnali rovarölő 
hatást gyakorol, és fenntartja a 

folyamatos rovarölő képességet a 
kifejlett bolhák okozta új 
fertőzésekkel szemben, 

legfeljebb 8 héten keresztül

FIPRONIL TARTALMÚ SPOT-ON 
RÁCSEPEGTETŐ OLDATOK

4x
PIPETTA

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

TÁMADUNK AZ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN!

ÚJ!

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

KULLANCS
ELLEN

BOLHA 
ELLEN

8
VÉDELEM

HÉT

1x
PIPETTA

6+2
akció!*

5+1
akció!*

3x
PIPETTA

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=pestigon
https://alphaportal.hu/termekek/?keres=fiprex
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Biztosítjuk a pangásos szívelégtelenség
átfogó kezelésének minden elemét

llleszd be a Ceva pimobendán
készítményét a kezelési protokollodba

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

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

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

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

llleszd be a Ceva pimobendán
készítményét a kezelési protokollodba

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

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

Pimobendán

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=zelys
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Renal
A krónikus 
veseelégtelenség 
és szívbetegség 
megelőzésére és 
kezelésére.

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

Struvite 
Struvite Management 
A struvit húgykövek 
feloldására és kiújulásuk 
megelőzésére. 

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

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

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

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

Cardiac
Támogatja aszívműködést 
krónikus szívelégtelenség 
esetén.

Obesity
Túlsúly csökkentésére és 
cukorbetegségben szenvedő kutyáknak.

Joint
Ízületi gyulladás 
és ortopédiai 
felépülés 
segítésére.

Oxalate
Csökkenti 
az oxalát 
húgykövek 
kialakulását.

Hepatic
Támogatja a máj 
funkciót krónikus 
májelégtelenség 
esetén. 

Hypoallergenic
Táplálékintolerancia 
csökkentésére.

Megoldás a kutyák és macskák jóllétéért. 

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

Egyedi táplálkozási igényekre kialakított, 
speciális eledelek. 

Klinikailag igazolt gyógytápsor és konzervek

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

Convalescence Lábadozás felnőtt kutyáknál • 
Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek Táplálkozás helyreállítása 
• Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség

Struvite Struvit kövek

Struvite Management
Struvit húgykövek kiújulásának 
megelőzése Idiopátiás alsó húgyúti 
szindróma

Oxalate Oxalát húgykövek • Urát húgykövek • 
Cisztin húgykövek

Renal
Krónikus veseelégtelenség 
megelőzése és kezelése 
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Joint 
Felnőttkori ízületi betegségek 
Ortopéd sebészeti beavatkozás utáni 
lábadozás

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség

Diabetic Cukorbetegség

UltraHypo Táplálkozási allergiák • Hasmenés • 
Idiopátiás dermatitis

Hypoallergenic Fish & Potato Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Egg & Rice Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Duck & Potato Táplálkozási allergiák

Neutered 1-10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

Neutered +10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

K
U

TY
A

EL
ED

EL
EK

M
A

C
S

K
A

E
LE

D
E

LE
K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

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

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

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért

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

KÉSZÍTSE 
FEL ŐKET 
A LEGJOBBRA
Egy lépés a legjobb életminőség 
érdekében a Vet Essentials
5 alapvető egészségügyi előnyével

AZ ELEDELEK ÉRTÉKESÍTÉSE
EGYRE NŐ AZ 
ÁLLATORVOSI 
CSATORNÁN

AZ ÁLLATORVOSI AJÁNLÁS AZ
ÉRTÉKESÍTÉS
KULCSFONTOSSÁGÚ 
MOZGATÓRUGÓJA

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

+7%

Nyugat-Európa Forrás: Kisállat ápolás: Euromonitor 

2015 2016 2017 2018

Nem

10%

-0.1%
+3%

Igen

1  Forrás: Dog and Cat Nutrition Practices of Owners Visiting Veterinary Clinics 
in Germany, 2013 A. Flocke A, H. Thiemeyer B, B.Kiefer-Hecker C| Hill’s Pet 
Nutrition GmbH, Hamburg

WELLNESS ELEDELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 
FELLENDÍTÉSE ÉS
A KISÁLLAT-TULAJDONOSOK 
IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE
A Hill’s Vet Essentials korszerű tápokat 100%-ban 
állatorvosok számára fejlesztettük ki

Teljes, ízletes száraz és nedves 
termékcsalád, KIZÁRÓLAG 
állatorvosoknál elérhető

Egyedi eledelek, amikkel 
elérhető, hogy a kisállat-
tulajdonosok folyamatosan 
visszatérjenek a rendelőbe

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

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

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

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

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

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

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

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

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

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

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

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

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

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

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

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

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

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

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

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

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

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

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

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

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

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

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

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

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

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

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

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ ÚJ

GABONA-
MENTES

ELÉGEDETTSÉGI
    GARANCIA

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

A KISÁLLAT-TULAJDONOS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSE EGYEDÜLÁLLÓ

TECHNOLÓGIÁKKAL,
ÍZEKKEL ÉS 
ÖSSZETÉTELEKKEL

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

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

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

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

HILL’S VET ESSENTIALS TERMÉKCSALÁD MACSKÁKNAK ÉS KUTYÁKNAK

KÖLYÖK FELNŐTT

IVARTALANÍTOTT

Kölyökkutya Kölyökmacska

Fiatal felnőtt / 
Idős

Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

Felnőtt Felnőtt

GABONAMENTES

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

Felnőtt /
Idős

Fiatal felnőtt / 
Idős

A SZÁJÜREG ÉS A FOGAK 
EGÉSZSÉGE

ÚJ
ÍZLETES
ÍZ

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

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

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

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

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

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

*A meghirdetett akció érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

5+1
akció!*

*A meghirdetett akció bármilyen összetételben érvényes: 2021.10.11-től 2021.11.7-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

https://alphaportal.hu/termekek/fhazin-alpha-zinkoxide-spray-200-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhabit-alpha-bitter-spray-100-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhaalu-alpha-aluminium-spray-200-ml
https://alphaportal.hu/termekek/fhaadh-alpha-adhesive-spray-150-ml
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RÖVID LEJÁRATÚ AKCIÓS TERMÉKEK
TERMÉK MEGNEVEZÉSE LEJÁRAT AKCIÓ

Advantix 600 6 ml 40-60 kg 24x 2021.11.30 -10% kedvezmény

Advocate Dog 0,4 ml 4 kg alatt 3x 2021.11.30 3+1

Aplazyl 1700 mg tabletta 60x 2022.01.31 -10% kedvezmény

Aplazyl 1700 mg tabletta 60x 2022.01.31 -10% kedvezmény

Bravecto Cat Plus 500 mg 6,25-12,5 kg  spot on 1x 2021.09.30 -10% kedvezmény

Cardionorm 100x 2022.02.28 -10% kedvezmény

Dronspot 30 mg/7,5 mg rácsepegtető oldat kistestű macskáknak 2x 2022.02.28 5+1

Efex 10 mg rágótabletta macskák és kutyák részére 10x 2021.10.30 -10% kedvezmény

Efex 40 mg rágótabletta kutyák részére 8x 2021.10.31 -10% kedvezmény

Efex 40 mg rágótabletta kutyák részére 8x 2021.10.31 -10% kedvezmény

Eurican DAPPI+L Multi vakcina 1 adag 2021.10.17 -10% kedvezmény

Evicto M 120 mg spot on oldat 10,1-20 kg-os kutyáknak 4x 2021.12.30 -10% kedvezmény

Evicto S 60 mg spot on oldat 5,1-10 kg-os kutyáknak 4x 2021.10.30 -10% kedvezmény

Fiproclear L 20-40 kg 4x 2022.01.30 3+1

Fiproclear M 10-20 kg 4x 2022.01.31 3+1

Loxicom 5 mg injekció 100 ml 2021.10.31 -25% kedvezmény

Milbemax 12.5 mg/125 mg kutya rágótabletta 2x 2021.10.30 -10% kedvezmény

Milbemax 2.5 mg/25 mg kis- és kölyökkutya rágótabletta 2x 2021.10.30 -10% kedvezmény

Milbemax 2.5 mg/25 mg kis- és kölyökkutya rágótabletta 2x 2021.10.31 -10% kedvezmény

Moxiclear 100 mg+25 mg közepes testű kutyáknak 4-10 kg 1 ml 3x 2022.03.30 -25% kedvezmény

Moxiclear 40 mg+10 mg kistestű kutyáknak <4 kg 0,4 ml 3x 2021.11.30 2+3

Moxiclear 40 mg+10 mg kistestű kutyáknak <4 kg 0,4 ml 3x 2022.02.28 -25% kedvezmény

Moxiclear 40 mg+10 mg kistestű kutyáknak <4 kg 0,4 ml 3x 2022.03.30 -25% kedvezmény

Moxiclear 40 mg+10 mg kistestű kutyáknak <4 kg 0,4 ml 3x 2022.03.31 -25% kedvezmény

Moxiclear 400 mg+100 mg óriás testű kutyáknak 25-40 kg 4 ml 3x 2021.12.31 2+3

Vetera-Ddw-25 1,5 liter 2021.11.17 -10% kedvezmény

https://alphaportal.hu/


32
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk  OKTÓBER

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

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

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

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

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

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

One® az egyetlen olyan 
biokémiai analizátor, 

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

IDEXX CATALYST ONE®

Biokémiai 
analizátor

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

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

Példátlan mélységű klinikai 
betekintés a mintába a 
beteg vizsgálata során

4 639 000 Ft + ÁFA helyett

3 599 000 Ft + ÁFA

MOST +1ÉVGYÁRTÓI GARANCIÁVAL

AJÁNDÉK

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

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

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

Az IDEXX ProCyte DX® 
referencia laboratórium 
szintű technológiával 

doolgozik, gyors és megbízható. 
Egyszerűen szeretem!

IDEXX PROCYTE DX®

Haematológiai 
analizátor

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

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

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

6 119 000 Ft + ÁFA helyett

5 499 000 Ft + ÁFA

MOST +1ÉVGYÁRTÓI GARANCIÁVAL

AJÁNDÉK

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

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

SNAP PRO 
ANALYZER®COAG DX® 

Véralvadási rendellenesség 
gyors felderítésére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANALIZÁTOROK

1 904 000 Ft + ÁFA helyett

1 690 000 Ft + ÁFA

550 000 Ft + ÁFA helyett

469 000 Ft + ÁFA

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

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


35
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk   OKTÓBER

Scil vCell 5
Modern & Elegáns
a világ legkisebb lézerrel és impedanciás 
mérési technológiával rendelkező 5 part diff-es 
állatorvosi hematológiai analizátora

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

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

Főbb jellemzők
•  Kombinált lézer- és impedancia-

mérési módszer a pontos mérési 
eredmények eléréséhez

•  A legújabb mikrofluid-
technológia az alacsony reagens 
fogyasztás érdekében

•  Környezetbarát az alacsony 
reagens fogyasztás és a 
fenntartható termelés miatt

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

•  Modern, érintőképernyős kijelző
•  Egyszerű menü navigáció: 

érintse meg és csúsztassa, mint 
egy mobiltelefonnál

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

a hagyományos technológiát használó eszközökhöz képest, védve a környezetet.

5 280 000 Ft + ÁFA helyett

4 280 000 Ft + ÁFA

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

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

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

10 ÉRV 
a házon belüli 

laborvizsgálatok 
mellett

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

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

összeállította: Mozsár Andor



37
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk   OKTÓBER

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

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

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

2 772 000 Ft + ÁFA

2 772 000 Ft + ÁFA

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

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

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

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

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

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

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

meX+60
Nagy teljesítményű hordozható 
röntgen 3,2 kW

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

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

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

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

kapcsolóval, alumínium 
hordtáska (tartozék)

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

Univerzális 
röntgenegység, 
nagy teljesítményű, 
különféle röntgen 
alkalmazásokhoz

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

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

 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 8, 
érintőképernyő

 ; Távirányító funkció kézi kapcsolóval, 
alumínium hordtáska (tartozék)

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

Beépített nagy 
teljesítményű 
kondenzátor a stabil 
és megbízható 
áramellátáshoz

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

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

 ; APR Library, PROM Memories: 750, 
érintőképernyő

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

lámpa CEMDD

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

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

max. 550 expozíció egy 
töltéssel

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

Nagy teljesítmény 
a nagy 
struktúrák kiváló 
röntgenfelvételeihez

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

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

 ; APR könyvtár, PROM memóriák: 8, 
érintőképernyő

 ; Távirányító funkció kézi kapcsolóval, 
alumínium hordtáska (tartozék)

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

ECO Ray 400 Intelligens, nagy 
teljesítményű röntgenrendszer technológia

meX+ CR Ultra-könnyű és 
falra szerelhető CR megoldás

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

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

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

Röntgencső:
 ; Alkalmazás: Kailong KL 65

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

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

A következő elemeket tartal-
mazza:

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

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

Műszaki adatok:

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

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

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

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

2 860 000 Ft + ÁFA helyett

2 460 000 Ft + ÁFA

3 490 000 Ft + ÁFA helyett

3 190 000 Ft + ÁFA

8 260 000 Ft + ÁFA helyett

6 890 000 Ft + ÁFA

6 040 000 Ft + ÁFA helyett

4 890 000 Ft + ÁFA
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meX+ 1012 WCC
9” x 11,5” WIRELESS a-Si TFT DR Flat Panel 
Scintillator: CsI (Cesium Iodide)

A vezeték nélküli és hordozható DR síkképernyős 
készülékek legújabb generációja

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

 z Kiváló képminőség az alacsony dózisú CsI-Scintilator 
segítségével

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

állapotának jelzése
 z Hosszú távú működés: 4 óra munkaidő egy 

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

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

interfészre, használat : bármely röntgenrendszerrel 
lehetséges

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

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

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

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

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

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

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

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

Hordozható digitális képfeldolgozó egység

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

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

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

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

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

röntgensugárral kombinálva

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

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

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

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

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

Teljesítmény: Max. 0,5 A @ 220V

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

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

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

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

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

Az univerzális DR detektor legújabb generációja 
kazetta méretben:

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

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

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

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

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

interfészre, használat bármely röntgenrendszerrel 
lehetséges

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

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

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

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

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

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

Digitális radiográfia képalkotó lemez kis állat- és 
lóhasználatra

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

automatikus expozíció-érzékeléssel
 z Nincs szükség interfészmunkára, könnyen integrálható 

bármely röntgenrendszerrel
 z Kiváló kristályos képfelbontás és gyors felvételi idő  

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

általános radiográfiai vizsgálathoz
 z Kivehető fogantyú a rugalmas használathoz

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

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

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

+ DICOM Send & Patient CD modul
 z DR hordozórendszer táska  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samsung 4-9 MHz 
MICROCONVEX fej

Samsung 3-8 MHz 
PHASED ARRAY fej

Samsung C 2-5 MHz 
CONVEX hasi fej

Samsung 3-16 MHz 
LINEAR fej

Vizsgálófej választék

Ultrasound System HS40
5 690 000 Ft + ÁFA helyett

4 690 000 Ft + ÁFA

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

https://vettech.hu/


43
FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

a termékképek illusztrációk   OKTÓBER

ULTRAHANG 
KÉSZÜLÉKEK

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

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

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

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

Versana Active Vet
ÁLLATORVOSI ULTRAHANG

Versana Balance
ÁLLATORVOSI ULTRAHANG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vagy egy műszerkocsival 
klinikán belüli használatra.

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

-15% kedvezmény!
Kérd egyedi ajánlatunkat

-15% kedvezmény!
Kérd egyedi ajánlatunkat
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BeneFusion SP1
fecskendő pumpa

SK-500I
fecskendő pumpa

SK-600I
infúzió pumpa

HK-400III
fecskendő pumpa

FW1 VET
infúzió melegítő

BeneFusion SP3
fecskendő pumpa

SK-500II
fecskendő pumpa

Főbb jellemzők:
 ; Fő egység tartalmazza a következőket: 

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

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

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

Főbb jellemzők:
 ; Sebesség mód, idő mód, testtömeg 

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

Főbb jellemzők:
 ; Kis méretű, könnyen kezelhető, LCD 

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

0,1 °C beállítási pontossággal

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

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

Testtömeg üzemmód
 ; w / gyógyszer-könyvtár, történet jegyzék

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

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

259 000 Ft + ÁFA helyett

199 000 Ft + ÁFA

239 000 Ft + ÁFA helyett

199 000 Ft + ÁFA

273 000 Ft + ÁFA helyett

209 000 Ft + ÁFA

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST

-15% kedvezmény!
MOST
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Az orvosi taping elismert és nemzetközileg 
elfogadott módszer a fizioterápiás klinikákban és 
a kórházakban világszerte. Pozitív, megbízható 
eredményeket biztosít, és várhatóan továbbra 
is számos fizioterapeuta által alkalmazott 
napi kezelési módszer marad. A THYSOL 
összeállt az állatorvosokkal, hogy kifejlesztett 
egy robusztusabb szalagot, kifejezetten az 
állatokra való felhasználásra, ugyanazokat az 
eredményeket adva, mint az emberi variáns, a 

CureTape®.

Állatorvosi 
kineziológiai 

tapasz

VETKINTAPE 3 CM
3 cm széles VetkinTape-t széles körben használják kisebb izom-
csoportok kezelésében, és kisebb állatoknál, például kutyáknál 
ajánlott.
Méret 1 tekercs: 3 cm x 5 m
Csomagolási egység: 20 tekercs / doboz 
Színválaszték: 
VetkinTape 3 cm x 5 m Blue Article no.: 2082
VetkinTape 3 cm x 5 m Red Article no.: 2083
VetkinTape 3 cm x 5 m Black Article no.: 2084
VetkinTape 3 cm x 5 m Orange Article no.: 2085

VETKINTAPE 6 CM
A 6 cm széles VetkinTape a klinikák legelterjedtebb mérete. Szin-
tén gyakran használják a nyirokcsíkok és más kezelési specifikus 
szalagformák, például az X és Y szalagok vágására.
Méret 1 tekercs: 6 cm x 5 m
Csomagolási egység: 10 tekercs / doboz 
Színválaszték: 
VetkinTape 6 cm x 5 m Blue Article no.: 1082
VetkinTape 6 cm x 5 m Red Article no.: 1083
VetkinTape 6 cm x 5 m Black Article no.: 1084
VetkinTape 6 cm x 5 m Orange Article no.: 1085

VETKINTAPE 10 CM
A 10 cm széles VetkinTape széles izomcsoportok számára alkal-
mas. Szintén gyakran használják nyirokcsíkok és más szalagfor-
mák, például X és Y szalagok vágására.
Méret 1 tekercs: 10 cm x 5 m
Csomagolási egység: 6 tekercs / doboz 
Színválaszték: 
VetkinTape 10 cm x 5 m Blue Article no.: 3082
VetkinTape 10 cm x 5 m Red Article no.: 3083
VetkinTape 10 cm x 5 m Black Article no.: 3084
VetkinTape 10 cm x 5 m Orange Article no.: 3085

https://alphaportal.hu/termekek/?keres=vetkin%20tapasz
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D-PRO VET DENTAL UNIT
Állatorvosi fogászati egység
A D-pro állatorvosi fogászati egység számos 
funkciót biztosít az állatorvosok számára, 
például csiszolást, polírozást, vágást és tisztítást, 
valamint megkönnyíti és hatékony az állatok 
szájüregi egészségügyi munkáját.
A fogászati egység…

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

 ; az érzéstelenítés kockázatának csökkentése 
érdekében rövidíti a kezelési időt,

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

 ; rugalmasabb fogászati kezelési programokat 
biztosít.

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

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

 ; eldobható 
polírozófejek (1 
csomag=10db)

Rendelhető 
kiegészítők:

 ; polírozó paszta 
(1 csomag = 10 
db)

 ; kenőanyag a 
kézidarabhoz

 ; ultrahangos 
fogkődepurátor 
(6 db 
tisztítófejjel)

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

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

 ; A nemzetközi fejlett technológia felhasználásával 
hatékony integrált tervezés

 ; A mikroszámítógép intelligens vezérléssel, nem csak 
távvezérelt expozíció

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

nagyfeszültségű védelem 
 ; Nagy hőkapacitású cső a megszakítás nélküli 

expozíciós felvételi igények kielégítésére

D-X2V
Kis méretű, könnyű, hordozható fogászati röntgen

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

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

 ; Nagyfrekvenciás tápegység • Alacsony 
sugárzás • Jól néz ki

 ; Használhatja a lightroom fogászati filmet, 
képalkotás egy perc alatt

 ; Háttérvilágítású LCD képernyő kialakítása
 ; Az intraorális digitális képalkotó rendszer 

opcionális

A rossz 
lehellet
Sosem jó jel, még a 
kisállatoknál sem.

UGYANOLYAN FONTOS 
KEDVENCEINKNÉL IS.

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

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

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

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

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

•  Ügyfeleink részére az elégedettség 
élménye mellett egyedi finanszírozási 
ajánlatot nyújtunk, hogy az 
együttműködés öröm legyen az első 
kapcsolatfelvételtől a 
műszer üzembe helyezéséig.



a termékképek illusztrációk

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

Pál Feri – az ország legnépszerűbb katolikus papja. Nem vallásos témájú előadásaival segített emberek ezreinek, 
a lelki békéjük megtalálásában, vagy személyiségfejlődésükhöz szükséges első lépések megtételében!

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

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

PÁL FERI ATYA
 – az ország 

legnépszerűbb 
katolikus papja

DR RAB ÁRPÁD
 – jövőkutató, 

egyetemi docens, 
vezető kutató

DR. CSERNUS IMRE
 – pszichiáter

https://pmkonferencia.huRegisztrálj ingyenesen!
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Az ország legnagyobb ingyenes 
állatorvosi kongresszusa  

3 SZOMBAT DÉLUTÁN 
ONLINE WEBINÁRRAL 

ÉS 1 EGYETEMI ÉLŐ NAPPAL 
RAJTOL

2021.11.06-ÁN

https://pmkonferencia.hu/
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NOVEMBER 6 - VETTECH - diagnosztikai  webinar
Dr. Czeibert Kálmán Összehasonlító vizsgálatok képalkotó eljárások és 3D modellezés segítségével
Dr. Hetyey Csaba Sűrgősségi műszeres diagnosztika - FAST/AFAST protokoll
Dr. Dancsházi Tibor 
és a Vezér csapata

A megfelelő eszközválasztás és működési protokollok a sűrgősségi műszeres 
diagnosztikához - Élőben jelentkezünk a Vezér Állategészségügyi Centrumból

Dr. Benczik Judit  A mellüreg röntgen vizsgálata és praxismenedzsmentje
Dr. Benczik Judit  Hasi és medencei szervek röntgendiagnosztikája és praxismenedzsmentje
Dr. Vrabély Tamás A máj és vese vizsgálatának ultrahangos lehetőségei
Dr. Lukács Zoltán A műszeres diagnosztika árazása, praxismenedzsmentje
Dr. Vajdovich Péter A gyulladásos folyamatok vérvizsgálata kisállatokban
MVDr. David Hanzlíček Diagnostics in hematology

November 13 - AlphaVet - belgyógyászati webinar
felkérés alatt A külső hallójárat betegségei és praxismenedzsmentje
Dr. Vizi Zsuzsanna Új protokollok a parvovírusos bélgyulladás kezelésében
Dr. Koltai Zsófia Emlődaganatok és ivarszervi daganatok
Dr. Dobos András Sürgősségi szemészet - kutya/macska
Dr. Paulina Anna Az öt leggyakoribb immunmediált bőrbetegség kezelési stratégiája és árazása
Dr. Kiss Gergő Az atópiás páciens kezelésének Praxismenedzsment vonatkozásai
felkérés alatt A leggyakoribb kisállatfogászati beavatkozások és azok erőforrásigénye, megtérülése

November 20 - AOTE AULA - ember, lélek és jövó́

Dr. Csernus Imre

Életkilátások, a boldogság hajszolása 
Minél több kompenzációs eszköz (zabálás, nyugtatók, sok munka, vásárlás, drogok, alkohol, 
szerencsejáték, internet, pénz) van a birtokodban, annál hosszabb időt fogsz eltölteni a 
mocsárban - mert így több feszültséglevezető eszközzel tudsz port hinteni a saját szemedbe.

Dr. Rab Árpád 
Szörény

Az orvostudomány jövője - májműtét 50km-es távolságból, robotizációval és 5G-vel! 
A Budapesti Corvinus Egyetem docense, az NKE Információs Társadalom Kutatóintézetének 
vezető kutatója. Kutatási területei a digitális kultúra, az életminőségjavító eszközök, az 
e-business, az információs társadalom, az e-health. Nemzetközi és hazai konferenciák rendszeres 
nyitó előadója, az UNESCO nemzetközi szakértője. Elméleti munkásságát technológiai innováció 
fejlesztésében gyakorlati területeken is alkalmazza, tucatnyi e-business és technológiai 
megoldást vitt piacra. A kérdés, milyen változásokra számíthatunk az egészségügyben? 

Dr. Czeibert Kálmán
3D nyomtatott implantátumok és makettek sebészeti beavatkozásokhoz
Dr. Csókay András idegsebész mellett, Dr. Czeibert Kálmán is tagja volt a bangladesi sziámi 
ikreket szétválasztó orvoscsoportnak. A jövő technológiája a magyar állategészségügyben

Pál Feri Atya

Eredményesség és elégedettség
Elégedettség mint folyamat; Elégedettség mint erőforrás. Elégedettség, ami 
segíti a megküzdést, a célok elérését. A viselkedési közgazdaságtan felismerései. A 
boldogságkutatás alapigazságai. Téveszmék a boldogságról.
A pozitív pszichológia kutatási eredményei; A jóllét öt forrása; pozitív érzések, értelmes 
élet, elmélyültség, eredményesség, tartalmas emberi kapcsolatok.
Eredményesség és elégedettség összefüggései. Elégedettség és kapcsolatok. 
Kapcsolati motiváció. Kapcsolati motiváció és elkötelezettség, kitartás, elégedettség és 
teljesítőképesség. Ami mindenkinek fontos; figyelem, megbecsülés, törődés, emberség

November 27 - AlphaVet - praxisvezetó́i webinar

felkérés alatt
Családban marad! Fókuszban az új generációs praxisvezetői skillek 
Generációs kerekasztal. Fiatal praxisvezetőként mit kéne máshogyan csinálni, újítani, 
fejleszteni?

felkérés alatt A növekedés szemléletű praxismendezser rendelőjének működése és munkaszervezése
felkérés alatt Döntöttem! Praximenedzsert, akár részmunkaidőben is!
Mozsár Andor Hogyan néz ki egy tulajdonosi, praxisvezetői dashboard?

 felkérés alatt Hogyan segít a klinikai eszközpark fejlesztése az állatgyógyászatban, a munkaerő 
megtartásban és a bevétel növekedésben? Satelit rendelők “magyarosan”

Dr. Túri Ágnes Rendelői és patikai készletgazdálkodás szoftverrel
Dr. Túri Ágnes e-Vénymenedzsment. Az antibiotikum rendelés szabályos folyamata egyszerűen és gyorsan
Dr. Túri Ágnes A 10 leggyakoribb hiba amit rendszeresen elkövetsz a praxisszoftvered használata során

PROGRAMOK

MÁVSZ Nemzetközi Szakmai Konferencia
Minden kedves kollegát sok szeretettel vár a MÁVSZ soron következő kongresszusa. A konferencia Ólublón (Stará 
Ľubovňa), Szlovákiában, 2021. november 12-13-án kerül megrendezésre.  A Magyar Állatorvosi Kamaránál a 
rendezvény KIEMELT minősítést kapott és 45/TK/2021/MÁOK számon regisztrálta. 
A konferencián való részvétel feltétele az érvényes COVID-19 oltási igazolás. Az oltási igazolás az a dokumentum, 
amely megerősíti, hogy a birtokosa az igazolást kiállító államban COVID-19-oltóanyagot kapott.

Beutazási feltételekről, a Programról 
és a regisztrációról itt olvashattok: http://www.mavsz.com/rendezvenyek

https://pmkonferencia.hu/
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(70) 776-15-74 ∙ (70) 365-75-48 ∙ (70) 776-10-55
www.virbac.hu

https://alphaportal.hu/termekek/mp210-epi-otic-fultisztito-125-ml
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Az Ön betegei megkapják 

az osteoarthritis esetén

szükséges fájdalomcsillapítót?

1.  Kirkby Shaw, K. et al. Vet. Med. Sci. 2016;2:3–9. 2. Rausch-Derra, L. et al. Am. J. Vet. Intern. Med. 2015:76(10):853–859.
*Galliprant SPC EMA

További információ a készítményről: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/galliprant#product-information-section
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. A forgalomba hozatali engedélyt az Európai Bizottság adta ki.

A Galliprant, az Elanco és az átlós sáv logó az Elanco vagy társult vállalkozásai védjegyei.
© 2021 Elanco és társult vállalkozásai. PM-HU-21-0124

Egyszerű kezelés, 
napi egy tabletta
Egyszerű kezelés, 

Ajánlja a Galliprantot elsővonalbeli kezelésként!

OSZTÁLYÁBAN AZ ELSŐ nem-COX-gátló nem-szteroid gyulladáscsökkentő1

(nem gátolja a COX-1-et és a COX-2-t, és az azoktól függő prosztanoid-termelést)1,*

HATÁSMECHANIZMUSA az EP4-et veszi célba, csak egyetlen prosztaglandin-
receptort, amely a kutyák osteoarthritise során fellépő fájdalom és gyulladás
mediátora, emellett a gyógyszer csak kismértékben befolyásolja a gyomor-bél-, 
vese- és máj-homeosztázist1,2*

ÁRTALMATLANSÁG: Az ártalmatlansági vizsgálat során a grapiprant nem váltott 
ki semmilyen vese- vagy májtoxicitásra utaló tünetet, és az ajánlott dózis akár 
15-szörösének megfelelő, 9 hónapon át alkalmazott napi túladagolás esetén sem 
mutatkoztak a kezelt kutyákban gyomorfekély kialakulására utaló bizonyítékok2*.

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


a szúnyogok, 
lepkeszúnyogok 
és kullancsok
elleni harcban

6 hónapos
védelem

RENDKÍVÜLI

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

