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BiogenicVET 
CALMATONIN
60 db tabletta
Szorongó és fóbiában szenvedő 
kutyák számára

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

www.biogenicvet.com

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.

Utazás vagy petárdázás?
Calmatonin A MEGOLDÁS. 

A BiogenicVET Calmatonin többféle gyógynövény kivo-
natát és egyéb hatóanyagok kombinációját tartalmazza.

  Golgotavirággal a szorongás csökkentéséért. Gá-
tolja több, fontos neruotranszmitter (dopamin, no-
repinefrin, szerotonin) lebontását, ezek szintje emel-
kedik a szervezetben, ami javuló kedélyállapotot és 
vitalitást eredményez.
  Az orvosi székfüvet évezredek óta használják a tra-
dicionális gyógyászatban a szorongás enyhítésére és 
a düh lecsillapítására. Az orvosi székfű apigenint, egy 
flavonoidot tartalmaz, amelynek nyugtató hatása van.

  A valeriána gyökere jól ismert a szedatív tulajdon-
ságáról, a stressz enyhítésére, álmatlanságra, szo-
rongásra, a rohamok visszaszorítására, relaxációra 
használják.

  A triptofán (TRp) tápanyagként egy nélkülözhetet-
len aminosav, amely a szerotonin rendszeren ke-
resztül befolyásolja a kedélyállapotot és viselkedést 
emlős fajokban.

  A melatonin a természetben előforduló hormon 
úgy az állatok, mint az emberek testében. A toboz-
mirigy termeli.

2+1
akció

!*

AJÁNLÁSÁVAL
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS!



Biocan®
N O V E L

ÁTÜTŐ ERŐ ÉS NAGYFOKÚ VÉDELEM

A JÖVŐ  VAKCINÁI !

   BIOCAN R
 Hatóanyag/összetétel:

- Inaktivált veszettségvírus
Veszettség elleni alap immunizálásra.

10 adagos kedvező ár/érték arány.

Amikor egy megbízható 

MONOVALENS 
V E S Z E T T S É G 

V A K C I N Á R A 
van szükség!

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

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

  BIOCAN NOVEL PUPPY: Új 
törzsek, fokozott immunitás kezdő 
oltásként

  BIOCAN B: Bivalens Borrelia 
vakcina

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

  BIOCAN P: Kedvező ár/érték 
arány!

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

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

10%Nettó 
200 000 Ft
vásárlási érték 
esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt

15%Nettó 
300 000 Ft
vásárlási érték 
esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt

20%Nettó 
500 000 Ft
vásárlási érték 
esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt
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Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

Állategészségügy / Veterinary
Mozsár Andor
VET CA állatorvos  üzletfejlesztési és kereskedelmi igazgató
mozsar.andor@alpha-vet.hu | +36-30/400-2118
Tóth András
Vet állategészségügyi divízió vezető
toth.andras@alpha-vet.hu
+36-30/279-3492

Kereskedelmi képviselők
NYUGAT - MAGYARORSZÁG
régióvezető  Tálas Tamás
+36(30) 528-8032  talas.tamas@alpha-vet.hu
Nyugat-Dunántúl  Varga Tamás
+36(30) 400-2104  varga.tamas@alpha-vet.hu
Dél-Dunántúl  Koczor Ákos
+36(30) 400-2110  koczor.akos@alpha-vet.hu
Dél-Dunántúl  Szabó Mónika
+36(30) 481-6249  szabo.monika@alpha-vet.hu
KÖZÉP - MAGYARORSZÁG
régióvezető: Budapest, Pest megye Somogyi Tamás
+36(30) 303-6401  somogyi.tamas@alpha-vet.hu
Pest megye  Hajik László
+36(30) 218-7140  hajik.laszlo@alpha-vet.hu
Pest megye  Daruka László
+36(30) 496-5700  daruka.laszlo@alpha-vet.hu
Közép-Magyarország  Ónodi Norbert
+36(20) 561-8793  onodi.norbert@alpha-vet.hu
KELET - MAGYARORSZÁG
Észak-Alföld  Siska Annamária
+36(30) 440-0321  siska.annamaria@alpha-vet.hu
Dél-Alföld  Kispál Gábor
+36(30) 936-7842  kispal.gabor@alpha-vet.hu

Vevőszolgálat
+36-22/534-500

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

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

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

VETTECH
ÁLL ATORVOSI 
MŰSZERCENTRUM ÉS 
BEMUTATÓTEREM
Budapest, Remény u. 42, 1144
Tel.: 06-1/383-8138
Állatorvosi műszer és 
fogyóanyag
Román Ádám +36-30/651-3074
aomuszer@alpha-vet.hu
Áo műszer és labor szervíz
Fülöp Ádám +36-30/450-7656 
Szaktanácsadás
Horváth Márton +36-30/318-9702
IDEXX termékmenedzser
Dömötör Szilveszter +36-30/460-5934

DOKI FOR VETS
Szoftver
+36-22/534-597
support@dokiforvets.hu

  Fordulj bizalommal 
területi képviselőinkhez:

•  Állatgyógyászati 
készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok
•  Intézmény és humán 

higiéniai termékek, 
fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai 
műszerek, állatorvosi 
eszközök, fogyóanyag, 
tesztek

•  Állatorvosi szoftver

PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA

2022. 
nov. 

12.
ÉLŐ

Hozzá tudunk szokni ahhoz, hogy a piaci körülmé-
nyek napról napra változnak?- tették fel a kérdést ne-
kem néhányan. A válaszom, hogy nem hozzászokni, 
hanem megfelelő módon reagálni kell ezekre a válto-
zásokra. Mi szolgáltatóként mindig igyekszünk a part-
nereink érdekeit szem előtt tartva reagálni. Személy 
szerint pedig kötelességemnek érzem, hogy ahol igény 
van, ott ne általános üzleti, hanem egyedi igényeket ki-
elégítő megoldásokkal szolgáljak.

Személyre szabott finanszírozási konstrukcióink 
vannak arra, hogy a praxist fejleszteni kívánók az üzleti 
kockázatot minimalizálni tudják. Sokakat óvatosságra 
int a mostani helyzet, de az óvatosság még nem zárja ki 
a tervezhető, belátható fejlesztés lehetőségét. Minden 
csak a megtérülési mutatókon múlik. 

Az új KATA tv. radikális újra tervezésre készteti a 
kisadózókat és ez bizony az állatorvosi praxisokat is 
érinti. A leglényegesebb változásokat szakértőkkel ösz-
szeszedtük és webináron értelmeztük, kerestük a lehe-
tőséget. A Hungarovet Fórumon elérhető a tartalom. 
Szívesen segítünk további kérdéseket illetően, akár 
még a könyvelést is át tudjuk vállalni. 

Augusztus 10-től változtak vállalatunk szállítási fel-
tételei és azok díjtételei is. A megnövekedett költségek 
egy részét, sajnos, tovább kell hárítanunk, ezt nem is 
magyarázom. Közös üzleti érdekeinket szem előtt tart-
va mondom, hogy az egyedi igényeket, lehetőségeket 
mérlegelve készségesen állok kollégáimmal a praxisok 
rendelkezésére. Csak úgy lehetünk eredményesek, ha 
összefogunk és támogatjuk egymást. Nagyra értékeljük 
a lojális üzleti kapcsolatot és örülünk a jövőbeni közös 
munka lehetőségének, ami annyit jelent, hogy nyitott 
vagyok egyedi üzleti megállapodásokra, amivel a praxis 
működését, cashflow helyzetét segíteni tudjuk. 

Ősszel újra indítjuk üzleti konzultációinkat. Szeret-
ném, ha minél több praxisvezetővel találkozhatnék, 
hogy lássam, hol tudnánk segíteni. 

Eredményes munkát és pihentető nyarat kívánva 
maradok tisztelettel:

Mozsár Andor 
cégképviseletre jogosult
VET CA állatorvos üzletfejlesztési & kereskedelmi 
igazgató

KEDVES OLVASÓ!

2022. 
nov.

26.
WEBINÁR

2022. 
nov. 

19.
WEBINÁR

2022. 
nov. 

5.
WEBINÁR
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Hatóanyag: hidrokortizon-aceponát 0,584 mg/ml
Célállat fajok: Kutya
Javallatok: Kutyák gyulladással és viszketéssel járó bőrelváltozásainak tüneti kezelése. 
Adagolás: Külsőleges alkalmazásra. Az állatgyógyászati termeket a szórófej segítségével juttassuk a kezelni kívánt bőr-
felületre kb. 10 cm távolságból. Ajánlott adag: egy 10 cm x 10 cm-es területet a szórófej kétszeri lenyomásával kezelünk. 
A kezelést naponta egyszer, 7 napon keresztül végezzük. Ne fújjuk a készítményt az állat szemébe. A permet illékony, 
könnyen felszívódik, ezért nem szükséges bemasszírozni. Hosszabb kezelést igénylő elváltozások eseten kizárólag a 
kezelést végző állatorvos javaslatara, a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható.Ha a tü-
netek 7 napon belül nem javulnak, az állatorvos dönt a kezelés további folytatásáról.

A viszkető és 
gyulladásos dermatózis 

szimptomatikus 
kezelése...

...hálás kutyákat eredményez.
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RÖVID LEJÁRATÚ ÉS SZEZONÁLIS
TERMÉKAJÁNLATUNK

Lejárat:

2022.08.30 Lejárat:

2022.08.30

Lejárat:

2022.09.30

Lejárat:

2022.09.10

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.

Hatóanyag: Meloxikám 1,5mg

Hatóanyag: Fipronil, S-metoprén

Hatóanyag: Fipronil, S-metoprén
Hatóanyag: Nyulak vérzéses betegségének 

vírusa (RHDV-1), inaktivált,  

Myxomatosis vírus, attenuált

Összetétel: elektrolitok, aminosavak, 

prebiotikumok, glükóz

Összetétel: Magnézium-karbonát 

15mg/g, kitozán 10 mg/g, laktóz Összetétel: Magnézium-karbonát 

15mg/g, kitozán 10 mg/g, laktóz

Hatóanyag: Fipronil

BIOGENICVET RENITINE
80 g
Javallat:
Kutyák és macskák krónikus veseelég-
telensége  és hiperfoszfatémia esetén.
Adagolás:
1 g 5 kg testtömegre naponta kétszer  
vagy az állatorvos utasításai alapján.

BIOGENICVET RENITINE
180 g
Javallat:
Kutyák és macskák krónikus veseelég-
telensége  és hiperfoszfatémia esetén.
Adagolás:
1 g 5 kg testtömegre naponta kétszer  
vagy az állatorvos utasításai alapján.

1+1
akció

!*1+1
akció

!*

FIPREX DUO
1x pipetta
Javallat:
Kutyák és macskák önálló 
bolhafertőzöttség vagy bolhákkal, 
kullancsokkal és/vagy szőrtetvekkel 
történt egyidejű fertőzöttség 
kezelésére. Bolhák (Ctenocephalides 
spp.) okozta fertőzések kezelésére.
Adagolás:
Rácsepegtetéses alkalmazás.

PESTORIN MORMYX
1 adag
Javallat:
Egészséges nyulak vérzéses betegség és 
myxomatosis elleni aktív immunizálására. Az 
immunitás kialakulása: myxomatosis esetén az 
oltást követő 9 nap múlva, míg a nyulak vérzé-
ses betegsége esetén 10 nap múlva alakul ki 
teljes védettség.

20+4
akció

!* 1+1
akció

!*

PESTIGON COMBO
3x pipetta
Javallat:
Kutyák és macskák bolhák,  
kullancsok és szőrtetvek okozta  
fertőzések gyógykezelésére.
Adagolás:
A pipetta teljes tartalmát  
a két lapocka közötti bőrre kell  
csepegtetni a szőr széthúzását  
követően.

SAFEPET SPOT-ON
1x pipetta
Javallat:
Kutyák és macskák bolhák és kullancsok 
okozta fertőzések gyógykezelésére. A 
készítmény azonnali rovarölő hatást 
gyakorol, és fenntartja a folyamatos 
rovarölő képességet.
Adagolás:
A testtömegnek megfelelően 
alkalmazzuk a bőrfelületen

25+5
akció

!* 20+4
akció

!*

ORALADE GI SUPPORT
500ml
Javallat:
Izotóniás folyadékpótló készítmény 
bélgyulladás, hányás, hasmenés, sérülések, 
műtétek előtti és utáni folyadékpótlásra 
kutyáknak és macskáknak.
Adagolás:
1<3 kg: 150 ml,  3-8 kg: 350 ml,  
8-20 kg: 660 ml,  <50 kg: 1320 ml

LOXICOM
1,5 mg oral solution 100 ml
Javallat:
Kutyák mozgásszervi megbetegedései-
nek heveny és krónikus fájdalommal és 
gyulladással járó tüneteinek csillapítására
Adagolás:
A bevezető injekció, vagy az egyszeri 
0,2 mg meloxikám/ttkg után naponta 
egyszer (24 órás időközzel) 0,1 mg 
meloxikám/ttkg

1+1
akció

!*

Lejárat:

2024.12.31.

10+3
akció

!*
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Célállat fajok: Lovak, kutyák, 
macskák, díszmadarak, hüllők, 

patkány, egér, hörcsög, csincsilla, 
mongol futóegér, tengeri malac és 

vadászgörény

Célállat fajok: kutya, macska

Javallatok:
Általános narkózis bevezetésére és fenn-
tartására. 
Adagolás:
A legalacsonyabb hatásos dózist, és mint 
minden más narkotikumnál, a megfelelő 
dózist kell alkalmazni. Izofluránt pontosan 
beállított párologtató segítségével megfe-
lelő narkózis rendszerben kell alkalmazni.

Javallatok:
Kutya: Műtétek utáni fájdalom és gyul-
ladás csökkentésére ortopédiai és 
lágyszöveteket érintő (beleértve az intra-
okuláris) sebészi beavatkozás után. Macs-
ka: Műtétek utáni fájdalom csökkentésére
Adagolás:
Kutya: 4 mg/ttkg (1 ml/12,5 ttkg), intra-
vénás vagy szubkután injekcióban
Macska: 4 mg/ttkg (0,08 ml/1,0 ttkg) intra-
vénás vagy szubkután injekcióban.

Javallatok:
Rövid ideig tartó általános anesztézia 
kiváltására ló, szamár, kutya és macska 
számára diagnosztikai és terápiás beavat-
kozások során. 
Adagolás:
Intramuszkuláris és intravénás alkal-
mazás. Ló és szamár: 2 ml készítmény/ 
100 ttkg (azaz 2 mg ketamin/ttkg)  
intravénásan gyorsan beadva.  
Kutyánál 0,1-0,2 ml, macskánál 0,1-0,4 ml.

Célállat fajok: Ló, szamár, kutya és 
macska

CARPROFELICAN 20 ml
50 MG/ML 
OLDATOS INJEKCIÓ

NARKAMON 100mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ 
A.U.V.

ISOFLUTEK 250 ml
FOLYADÉK 
INHALÁCIÓS GŐZ 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA 
A.U.V.

Hatóanyag: Karprofen 50,0 mg

Hatóanyag: Ketamin 100mg/ml

Hatóanyag: Izoflurán 1g/g

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

SZÍ -
FÉRGESSÉG 
CSOMAGAKCIÓ!

Vásároljon 
Moxiclear + Scalibor + 
Uranotest (Dirofilaria)

termékeket 
bármilyen összetételben,

Ne adjon esélyt a 
Dirofiláriának! 

Kedvező árú, szív és bőrféreg 
elleni, moxidectin és imidakloprid 

tartalmú spot-on

20+4
akció

!*

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.

HA CSAK 

MOXIDECTINRE 

VAN SZÜKSÉGED!

vagyVásároljon minimum nettó 300 000 Ft értékben és20% kedvezményt  biztosítunk!min. nettó 60.000 Ft kedvezmény

 10% 
kedvezményt  

biztosítunk!

min. nettó 20.000 Ft kedvezmény

Vásároljon minimum nettó 

200 000 Ft értékben és
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Hatóanyag: Marbofloxacin, 

ketokonazol, prednizolon Hatóanyag: 

Marbofloxacin, ketokonazol,

prednizolon, gentamicin
Hatóanyag: Doxiciklin

Hatóanyag: Metronidazol

KÜLSŐLEGES 
OLDATOS SPRAY 
KUTYÁK RÉSZÉRE
Kiszerelés: 
30 ml, 100 ml
Kutyák akut 
bőrgyulladásának 
kezelésére, amennyiben 
a marbofloxacinra 
érzékeny Pseudomonas 
aeruginosa vagy 
Staphylococcus 
pseudointermedius 
és a ketokonazolra 
érzékeny Malassezia 
pachydermatis által 
okozott kevert fertőzés 
bizonyított
•  KÉNYELMES 

HASZNÁLAT
•  HÁRMAS 

HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ 
A HATÉKONY 
KEZELÉSHEZ

•  VEGYES 
BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

OLDATOS FÜLCSEPP
KUTYÁK SZÁMÁRA 
A.U.V.
Kiszerelés: 10 ml
A Marbogen Complex 
kétféle antibiotikumot 
– marbofloxacint 
és gentamicint, 
gombaellenes 
hatóanyagot: 
ketokonazolt, valamint 
a gyulladáscsökkentő 
hatású prednizolont 
tartalmazza.
A Marbogen Complex 
vizes oldat, amelyben 
segédanyagként 
dimetil-szulfoxidot 
(DMSO) alkalmaznak.
A DMSO önmagában 
is rendelkezik 
viszketés-, és 
fájdalomcsillapító 
hatással.
•  4 HATÓANYAG 

EGYETLEN 
SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

DOXYCIKLIN 
TARTALMÚ TABLETTA
KUTYÁKNAK ÉS 
MACSKÁNAK
Kiszerelés:  
250 db-os ízesített 
tabletta, mely 40 mg-
os és 200 mg-os 
kiszerelésben is 
kapható
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.
Adagolás: Szájon át 
történő alkalmazásra.
Az ajánlott adag 
naponta 10 mg 
doxiciklin testtömeg 
kilogrammonként 
(ttkg), 5 7 napon át.

METRONIDAZOL 
TARTALMÚ TABLETTA
KUTYÁKNAK ÉS 
MACSKÁNAK
Kiszerelés:  
250 db-os ízesített 
tabletta, mely 250 mg-
os és 500 mg-os 
kiszerelésben is 
kapható.
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.
Adagolás: Szájon át 
történő alkalmazásra.
Az ajánlott adag 
naponta 50 mg 
metronidazol 
testtömeg 
kilogrammonként 
(ttkg), 5 7 napon át.

ALPHADERM 
PLUS

MARBOGEN 
COMPLEX

DOXYCARE METROCARE

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.

4+1
akció

!* 3+1
akció

!* 3+1
akció

!* 3+1
akció

!*
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Confirmation of Biocan NOVEL vaccine efficacy against three current parvovirus CPV-2a, 
CPV-2b and CPV-2c strains.

Biocan NOVEL vaccine onset of antibodies against parvovirus CPV-2a, CPV-2b and CPV-2c
strains.Ellenanyag titerek a CPV-2A, CPV-2B és a CPV-2C szerotípusokkal szemben

Ellenanyag szintAnti-CPV-2a

Protektív szint

14 nap a vakcinázás utánVakcinázás

Ellenanyag szintAnti-CPV-2b

Ellenanyag szintAnti-CPV-2c

A vírusneutralizáló ellenanyagok már egyetlen 
oltás után is elérték a védelemhez szükséges szintet.

Following infection with CPV – 2a, CPV – 2b and CPV – 2c strains,
The vaccinated puppies had no clinical signs of parvovirosis. 

Differences in clinical symptoms of parvovirosis in vaccinated and unvaccinated puppies
following with three current parvovirus CPV-2a, CPV-2b and CPV-2c strains.

Confirmation of Biocan NOVEL vaccine efficacy against three current parvovirus CPV-2a, 
CPV-2b and CPV-2c strains.

A klinikai tünetek megjelenési aránya a vakcinázott és a vakcinázatlan 
kölykökben a három különféle parvovírus törzzsel való ráfertőzést követően

vakcinázott   nem vakcinázott

vad vírus törzs vad vírus törzs vad vírus törzs

vakcinázott   nem vakcinázott vakcinázott   nem vakcinázott

A CPV-2A, CPV-2B és a CPV-2C vad vírustörzsekkel való ráfertőzést követően 
a vakcinázott kölykök nem mutatták a parvovírus fertőzés tüneteit.

Nemcsak az üzletkötőink, hanem nagy tudású és tapasz-
talt kollégák is visszatérően felteszik a kérdést: melyik 
Parvo törzset is tartalmazza a Biocan Novel vakcina?
A felvetés teljesen jogos, hiszen a kutyák klinikai tüne-
tekben megnyilvánuló parvovírus fertőzését háromféle 
szerotípus, a CPV2a, CPV2b és a CPV2c okozza, ugyan-
akkor a vakcinák leírásában a hatóanyagnál gyakran 
csak annyi szerepel, hogy „kutya parvovírus attenuált 
formában”, meg van adva a titer, de további részletek 
már nem mindig.
Az ilyen jellegű „nyomozás” hátterében általában egy-egy 
konkrét eset áll, amikor behoznak a rendelőbe tipikus 
tünetekkel egy kutyát, amelyiknek az oltási könyve szerint 
nem szabadna betegnek lennie. Nem lehet, hogy egy új 
törzs okozta a fertőzését?
Egy vakcina hatékonyságát számos tényező csökkentheti 
a maternális immunitástól a szubklinikai megbetege-
désen át az immunhiányos állapotig, vagy a túl sűrűn 
beadott oltásokig, de most marad-
junk inkább a különböző szerotípusok 
kérdésénél.
Az amerikai ajánlások szerint egy kor-
szerű parvo vakcinától elvárható, hogy 
mindhárom altípus ellen megfelelő 
védettséget nyújtson. A Biocan Novel 
vakcinák egy magas immunogenitá-
sú CPV2b törzset tartalmaznak, amely 

keresztvédettséget nyújt a CPV2a és CPV2c szerotípu-
sokkal szemben is.
Igen ám, de valami további bizonyítékot is illene nyújtani 
azon túl, hogy egy évvel a vakcinázás után még kimu-
tathatók ellenanyagok a vérben.
Nos, a Biocan Novel vakcinák parvo komponensével 
elvégezték a ráfertőzéses vizsgálatot, mégpedig elég 
merész vizsgálati elrendezésben. Anyai ellenanyagot 
nem hordozó, 6 hetes kölyköket oltottak be egyetlen 
adag Biocan Novel parvo vakcinatörzzsel (a termék le-
írásában az alap immunizáláshoz minimum két adagot 
írnak elő!), és 14 nappal később mindhárom szerotípus 
vad változatával oronazális ráfertőzést hajtottak végre 
a vakcinázott csoporton és az oltásban nem részesült 
kontroll állatokon is. A vérmintákban 150 és 250 közötti 
ellenanyag titereket mértek a három szerotípussal szem-
ben – de mi a helyzet a klinikai tünetekkel?
Négy tünet megjelenési gyakoriságát vizsgálták: apát-
ia-anorexia; gyengeség (a mozgás elutasítása); há-
nyás-hasmenés; leukopénia. Az adatok nem az intenzitást 
mutatják, hanem azt, hogy megjelentek-e látható mér-
tékben a tünetek? Egyértelműen látszik, hogy egyetlen 
adag Biocan Novel mindhárom szerotípussal szemben 
megakadályozta, hogy kialakuljon a megbetegedés az 
oltott állatokban.
Biocan Novel: bizonyított védelem minhárom Parvo 
szerotípussal szemben!

Akkor most a kutya 
parvovírus vakcinák
MELYIK ALTÍPUS 

ELLEN IS VÉDENEK?
Írta: Dr. Tilly Péter
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Az életerő
cseppekben

mérhető!
A BÉRES minera cseppek 
tökéletesen kiegészítik 
kedvence mindennapi 
étrendjét, mert javítják a 
kondícióját és ellenállóbbá 
teszik a betegségekkel 
szemben, amit egészségtől 
fénylő szőre is bizonyít.

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

Állatgyógyászati gyógyhatású          termék
 KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

5+1
akció

!*

DMG + Betaine 
immunerős í t ő  c seppek 
társá l la tok  számára
KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK,  
DÍSZHALAKNAK

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

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

Nem érzem 
jól magam a 
bőrömben

Ízületi problémáim 

vannak

A jobb 
libidómért, 

a biztos 
szaporulatért

Vemhességem 
és a szoptatás 

ideje alatt extra 
törődésre van 

szükségem

Öregségemre megtaláltam a legjobb kiegészítő forrást

Anémiás tüneteim 

vannak

Allergiás
bőrgyulladás problémám van

TOVÁBBI TERMÉKEINK

Emésztési 
problémáim 

vannak
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Innováció és megbízhatóság  
kiváló ár-érték arányban

Uranoteszt®

Monokomponensű tesztek
Leishmania | Ehrlichia| Dirofilaria Macska Panleukopenia | Giardia | Parvo immunállapot

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro | Dermatofitózis: Dermatofita | Vizeletanalízis: 2 AC | 11C | Vizelet csík leolvasó

Kombinált tesztek 
FeLV-FIV | Parvo-Corona | Szopornyica-Adenovirus | Ehrlichia-Anaplasma Quattro

Akár 20% 
kedvezmény 
elérhető!

Dirofilaria csomagban 
most jobban megéri!

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy 
az Alpha-Vet Kft. jogerősen pert nyert a 
Tolnagro Kft.-vel szemben védjegybitorlás 
tárgyában. 
A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében 
megállapította, hogy a Tolnagro Kft. (7100 
Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.) 2014. március 
15-től azzal, hogy takarmánykiegészítő termékét 
„RUMINOMAX” megjelöléssel forgalmazza, 
kínálja eladásra és reklámozza, bitorolja az 
Alpha-Vet Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 
42.) „RUMINOGEN” szóvédjegyét. 
A Fővárosi Törvényszék a Tolnagro Kft.-t kötelezte 
a jogsértő magatartás azonnali abbahagyására, 
eltiltotta a további jogsértéstől és adatszolgáltatásra 
kötelezte az általa eladásra kínált „RUMINOMAX” 

termékek mennyiségéről, hollétéről, a 
jogsértő termék forgalmazásával elért 
bruttó árbevételéről havi bontásban, 

valamint arra kötelezte, hogy a termékek 
terjesztéséről kialakított üzleti kapcsolatokról 

szolgáltasson adatot az ALPHA-VET Kft. részére. 
A bíróság kötelezte a Tolnagro Kft.-t, hogy az íté-
let jogsértő rendelkező részét saját költségén a 
www.tolnagro.hu weboldalon 30 napon keresz-
tül tegye közzé. 
Tekintettel arra, hogy a Tolnagro Kft. a bíróság íté-
letében foglaltaknak a mai napig nem tett eleget 
és ezzel továbbra is jogellenes üzleti magatartást 
tanúsít,  kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek kö-
rültekintően eljárni a vásárlásaik során, nehogy 
jogsértő áru forgalmazására kerüljön sor. 

részletek 
a 7. oldalon
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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
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A ROSSZ  
LEHELLET
SOSEM JÓ JEL,  
MÉG A KISÁLLATOKNÁL SEM.
Az egészséges íny és fogak
ugyanolyan fontos 
kedvenceinknél is.

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

ESZKÖZ AJÁNLATUNK:
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Hematológiai 
analizátor

Példátlan pontosság és 
megfelelőség

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

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

Független egyetemi tanulmányok 
igazolják a nagyfokú korrelációt. 

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

PROCYTE DX® 

Biokémiai
 analizátor

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

Gyors és pontos eredmények

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

CATALYST ONE® VETLAB STATION 

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

MI ADJUK A 
BERENDEZÉST 
induló költségek nélkül, 

neked csak 
üzemeltetned 

kell!
A részletek miatt keresd területi képviselő kollégánkat!
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A bújócskának vége 
A Bonqat® az első engedélyezett gyógyszer kezelés 
macskák szállítással és állatorvosi vizitekkel 
kapcsolatos szorongásának és félelmének 
csökkentésére
 

 Jó használhatóság   
 A hatás 1,5 óra múlva kialakul

BONQAT® 50 MG/ML ORALIS OLDAT MACSKÁKNAK | Hatóanyag: Pregabalin. Célállat faj: macska. Javallat: Szállítással és állatorvosi vizittel kapcsolatos 
akut szorongás és félelem csillapítására. Alkalmazás: A Bonqat® szájon át adandó 5 mg/kg (0,1 ml/kg) egyszeri dózisban kb. 1,5 órával az utazás megkezdése /állatorvosi 
vizit előtt. Ellenjavallat: Túlérzékenység a hatóanyagra vagy bármely összetevővel szemben. Mellékhatások: Gyakori: szedáltság tünetei (letargia, propriocepció 
zavara és ataxia) és hányinger. Részletes információkét olvassa el a részletes termékleírást. Használata vemhesség vagy szoptatás idején: Csak az állatorvos előny/
kockázat becslése alapján használja. Kölcsönhatás más gyógyszerekkel: Más központi idegrendszerre ható nyugtatók fokozhatják a pregabalin hatását. Vényköteles 
állatgyógyászati készítmény. Teljes termékismertető: www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/bonqat. 
További információ: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. Tel.: +36 1 8863015

bonqat_hirdetés_210x297.indd   1 2022. 06. 24.   9:58

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY

273360 Védőgallér Eh.30cm Buster 10 -5%

KRU273367 Védőgallér Eh.40 Cm Buster 10 -5%

KRU273368 Védőgallér Eh.35cm Buster 10 -5%

273340 Védőgallér Eh.20cm Buster 10 -5%

273320 Védőgallér Eh.10 Cm Buster 10 -5%

273350 Védőgallér Eh.25cm Buster 10 -5%

112373 Fecskendő Eh 2ml Dobozos 3 Részes 100 -5%

261131 Kesztyű vizsgáló nitril púdermentes 
XS 100x 10 -5%

273330 Védőgallér Eh.15 Cm Buster 10 -5%

273325 Védőgallér Eh.12.5cm Buster 10 -5%

152175
Baloldali oltógyomor 
helyzetváltozáshoz műtéti fonal fém 
fogóval 2 db Kruuse

10 -5%

291102 Hőmérő Digitális Vízálló Vet Sc12 
nagyállatos 10 -5%

112376 Fecskendő Eh 20ml Dobozos 3 Részes 50 -5%

260718 Inszemináló Kesztyű Eh 90cm kék 
Krutex 100db 10 -5%

112461 Tű Eh Luer LL 14Gx2 1/2 2,1x60 mm 
Bovivet 100x 10 -5%

141770 Műtéti fólia 60x90 cm Buster 25 -5%

112372 Fecskendő Eh 1ml Dobozos 3 Részes 100 -5%

112374 Fecskendő Eh 5ml Dobozos 3 Részes 100 -5%

INFSZM Infúziós Szerelék Szm. Vent. Bovivet 25 -5%

230841 Termékenyítő katéter 60 cm nem steril 
Kruuse kék véggel 25 db/csomag 10 -5%

GHISLA5 Szúrcsap (Trokár) + Kanül Grymer-
Sterner Oltógyomor Rögzítéshez OHV 2 -5%

161278 Nedvességfelszívő műtéti alátét 
kendő 450x600 mm 10x Valueline 10 -5%

GHIS1100 Tű Tuberculin 22gx5/32 0,7x4mm 
Belanox 12 -5%

141845 Műtéti fólia steril 120x250 cm Buster 25 -5%

142030 Bendőmágnes Bovivet 10 -5%

273406 Kat.Húgycső Kutya 1,6x500 mm Buster 12 -5%

112378 Fecskendő Eh 50ml Dobozos 3 Részes 25 -5%

141132 Szikepenge N.22 Kruuse Steril 100 -5%

273087 Kutyabefogóbot 150 cm 2 -5%

290798 Tesztcsík vizelethez Vet-10 Kruuse 
100 db 4 -5%

112375 Fecskendő Eh 10ml Dobozos 3 Részes 100 -5%

152180 Oltógyomor Rögzítő Fonal Grymer-
Sterner 2db OHV 10 -5%

161279 Nedvességfelszívő műtéti alátét 
kendő 600x900 mm 10x Valueline 12 -5%

112281 Fecskendő 10 Ml Plexi Bovivet 
skálabeosztással a dugattyú rúdon 10 -5%

273451 Kat.Húgycső Macska 1x130 mm 12 -5%

220402 Hoof Gél Kruuse 500ml 5 -5%

141850 Műtéti fólia steril 120x180 cm Buster 25 -5%

273404 Inszemináló katéter kutya steril Buster 12 -5%

170300 Tőgykanül Gyapjú 3,0 mm Colombus 
Kruuse 20 db 5 -5%

5221 Kat.Húgycső Macska 1,3mm 
Mandrinos 12 -5%

141141 Szikepenge N.23 Kruuse Steril 100 -5%

273461 Kat.Húgycső Macska 1,3x130 mm 
Buster 12 -5%

170385 Szopásgátló Zöld 10 -5%

112285 Fecskendő 20 Ml Plexi Bovivet 10 -5%

112287 Fecskendő 20 Ml Plexi Bovivet 
skálabeosztással a dugattyú rúdon 10 -5%

Cikkszám Termék Mennyiség
Mennyiségre 

vonatkozó 
kedvezményre

Cikkszám Termék Mennyiség
Mennyiségre 

vonatkozó 
kedvezményre

EGÉSZ DOBOZ AKCIÓ 
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2022 augusztustól 
elérhető

4 ízletes és könnyen elrágható, így beadása 
egyszerű

4 adagolása megegyezik az Apoquel®  
filmtablettáéval

4 gyorsan és tartósan csillapítja a viszketést

Rágótabletta, bizonyított elfogadottsággal

Az Apoquel® filmtabletta új gyógyszerformája  
hasonló klinikai hatékonysággal

Márton Andrea 
+36 20 237 4866  
andrea.marton@zoetis.com

Bondár Dávid  
+36 20  447 2892 
david.bondar@zoetis.com

Dr. Radványi Szabolcs
+36 70 330 0406
szabolcs.radvanyi@zoetis.com

Referenciák: 1. A laboratóriumi vizsgálat lektorált publikációjában megállapításra került, hogy az Apoquel® rágótabletta összehasonlítható az 
Apoquellel a viszketést csökkentő hatás erőssége és gyorsasága tekintetében. 2. Study No. A163C-US-19-A40, 2019, Zoetis Inc. 

Az állatgyógyászati készítmény neve: Apoquel 3,6 mg, 5,4 mg, 16 mg rágótabletta kutyák részére. Hatóanyag: 3,6 mg, 5,4 mg, 16 mg 
oklacitinib (oklacitinib-maleát formájában). Javallatok: Kutyák allergiás bőrgyulladásához kapcsolódó viszketés kezelésére. Kutyák atópiás 
bőrgyulladás klinikai tüneteinek kezelésére. Ellenjavallatok: Ne használja 12 hónaposnál fiatalabb vagy 3 kg-nál kisebb testtömegű kutyákon. 
Ne használja bizonyítottan immunszupresszált kutyán, például a mellékvesekéreg hiperfunkciója vagy előrehaladott rosszindulatú daganatos 
folyamat esetében, mert ilyen esetekben a hatóanyagot nem vizsgálták. Adagolás: Az ajánlott kezdőadag: 0,4-0,6 mg oklacitinib/ttkg, szájon 
át, naponta kétszer, legfeljebb 14 napig. Fenntartó kezelésre ugyanezt az adagot (0,4-0,6 mg oklacitinib/ttkg) kell adni naponta csak egyszer.  
A hosszútávú fenntartó kezelés szükségességét egyedi előny-kockázat értékelés alapján kell meghatározni. Az Apoquel tabletták 
szétrághatók, ízletesek és a kutyák többsége szívesen fogyasztja. A tabletták eleséggel vagy anélkül is beadhatók. Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: Az eredeti csomagolásban tárolandó a nedvességtől való megóvás 
érdekében. A tablettamaradványt a buborékcsomagolásban kell tárolni és a következő alkalmazáskor be kell adni.  Engedélyes: Zoetis 
Belgium SA. A forgalomba hozatali engedély száma: EU/2/13/154/028–036. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a 
használati utasítást, vagy kérdezze a jogosult helyi képviseletét: Zoetis Hungary Kft. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Dokumentum lezárási dátuma: 2022.07.19. CAAPO95/07.19

További információért keresse Zoetis képviselőjét:

EGY ÚJ, ÍZLETES RÁGÓTABLETTA
kutyák allergiás bőrgyulladásához kapcsolódó viszketés gyors 
és hatékony csillapítására az Apoquel®-hez (oklacitinib tabletta) 
hasonló hatékonysággal1

2022. 07. 19. Apoquel Chewable -- 2022 augusztustol elerheto HU A4 210x297.indd   1 2022. 07. 20.   17:34:36
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Biztosíts lehetőséget 
az online időpontfoglalásra

 Bejegyzések oda-vissza szinkronnal működnek!
 Korlátlan számú szolgáltatás
 Korlátlan számú alkalmazott
 Beágyazás és megosztás
 Automatikus e-mailek és SMS-ek
 Naptárkezelés
 Egyéni szolgáltatás-beállítások
 Foglalások kezelése
 Mobil, tablet támogatás
 Testreszabás

Használd a Video Konzultációt!
Növeld a vevői lojalitást és a kosár értéket!
Kényelmes | Ügyfélbarát | Biztonságos
Állatorvosoknak és Gazdiknak | Team praxisoknak

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

 1 GÉPES RENDSZER ESETÉN 2 GÉPES RENDSZER ESETÉN 3 GÉPES RENDSZER ESETÉN 5 GÉPES RENDSZER ESETÉN
 nettó 167 000 Ft nettó 237 000 Ft nettó 307 000 Ft nettó 447 000 Ft
 nettó listaár: 333 000 Ft nettó listaár: 473 000 Ft nettó listaár: 613 000 Ft nettó listaár: 893 000 Ft

A MEGTAKARÍTÁS:

ONLINE 
időpontfoglaló 
modul

Már elérhető!

JÖN AZ ÚJABB COVID HULLÁM?!

NINCS ÁLLATORVOSI
PRAXISSZOFTVERED?

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

Új előfizetés esetén 50% kedvezménnyel,
1 ÉV INGYENES TERMÉKTÁMOGATÁSSAL




