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 Hatóanyag/összetétel:

- Inaktivált Microsporum canis
Gyors hatékonyság 

macskák és kutyák gombafertőzésében

EgyedülállóEgyedülálló
vakcina

Egyedülálló 
vakcina

a Microsporum okozta 
bőrgombásodás ellen.

BIOCANM



gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.
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Vevőszolgálat
+36-22/534-500
vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Rendelésfelvétel: H-P: 08:00-17:00   

BEADTAD MÁR 
AZ IDEIT?

Lyme-kór esetében se felejtkezz el 
a már meglévő immunitás fenntartásáról! 

A Borrelym 3 vakcina 
esetében (is) az immunitás 

fenntartása érdekében a 
kutyákat évente egy adaggal 

újra kell oltani.

Alapimmunizáláshoz pedig 12 
hetes életkortól, háromhetes 

időközzel két oltást szükséges 
beadni. 

Az immunitás 1 hónappal az 
alapimmunizálás után alakul ki, 
a tartóssága 1 év.

A Borrelyme 3, Lyme kór elleni 
inaktivált vakcina összetevői: 
Borrelia burgdorferi sensu lato, 
Borrelia garinii, Borrelia afzelii, 
Borrelia burgdorferi sensu stricto 
törzsek.

Rendelhető személyesen, telefonon az Alpha-Vet vevőszolgálatán és online a www.alphaportal.hu-n, 
Doki for Vets felhasználóknak pedig közvetlenül a Doki-ból.

8+2
akció!*
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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

E-VÉNY
kliens

A program felismeri az 
antibiotikum tartalmú 
készítményeket

3.

A vevőszolgálatos 
munkatársaink útjára 
bocsájtják a rendelését

5.

A felhasználó beállítja a 
Doki for Vets programban 
a vényhez szükséges 
alapadatokat

1.

A Doki for Vets rendelési 
felületén összerakja a 
rendelését

2.

A rendelés leadásakor 
a program legenerálja a 
termékekhez tartozó vényt 
és csatolja a rendeléshez

4.

ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG  I  NÉVJEGYKÁRTYA
SZÓRÓLAP  |  HAJTOTT SZÓRÓLAP  I  PLAKÁT

NAPTÁR  I  MAGAZIN  |  MAPPA  I  DOSSZIÉ
MATRICA  I  MOLINÓ  I  ROLL UP  |  VÁSZONKÉP

ARCULATTERVEZÉS  I  GRAFIKAI  TERVEZÉS

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK
+36 30 472 5797 AlphaPressHungary

alphapress.hu nyomda@alphapress.hu  
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*A meghirdetett akció érvényes: 
2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a 

készlet erejéig. Az akciók változtatásának 
a jogát fenntartjuk. A meghirdetett akció 

végfelhasználói akció, nagykereskedők nem 
vehetnek részt a kampányban.

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK

 BIOCAN P
VAKCINA

Kedvező  
ár/érték arány!
Hatóanyag/összetétel:  

Attenuált kutya parvovírus

Amikor 
PARVOVÍRUS 

ELLENI VAKCINÁRA 
van szükség!

A parvovírus 
      jelen van! 

De van 
megoldás!

A VIROPLAZIN 
klinikai kipróbálása 

parvovírus fertőzésben

CPV-2C
parvovírus elleni vakcinázás

írta: Dr. Hedberg Márk 

A Budaörsi Állatmenhelyen 
a kölyökkutyák között sú-
lyos parvovírusos bélgyulla-
dás járvány tört ki. 3 hónap 
leforgása alatt összesen 42 
kölyökkutya betegedett 
meg. A study érdekében a – 
jellegzetes klinikai tünetek 
meglétén túl – a bélsárból 
végzett rtPCR (CPV primer) 
vizsgálattal is kimutatták a 
kórokozó vírust. 
A betegség alapkezelése 
az ilyenkor szokásos proto-
kollnak megfelelően zajlott 
(intravénás folyadékpótlás, 
hányáscsillapítás maropi-
tant-citrat injekcióval, és en-
tero-abszorbens montmo-
rillonit paszta formájában).
A kutyákat 2 csoportra osz-
tották (az egy alomból szár-
mazó beteg kölyökkutyákat 
feles arányban sorolták be a 
két kezelési csoportba), me-
lyek között csak annyi volt 
a különbség, hogy az egyik 
csoport az előbb említett ke-
zelésen túl per os Viroplazin 
kapszulát is kapott (5 mg/ttkg 
dózisban napi 2x) 7 napig, 
függetlenül a klinikai tünetek 
változásától. A folyadékpótlás 
az aktuális hidratáltság mér-
tékétől függően változott.
Az állatokat 7 napon keresztül 
naponta megvizsgálták (ál-
talános állapot, klinikai alap-
értékek, hidratáltság, has-
menés-hányás megléte stb.), 

emellett rögzítették a gyó-
gyulási idő hosszát, valamint 
az esetleges elhullásokat.
A Viroplazint NEM kapott 
csoportban 9 kölyökkutya 
hullott el (21-ből), átlagosan 
a betegség kitörésétől szá-
mított 2-3. napon. A túlélő 
ebek átlagos gyógyulási 
ideje 6 nap (+/-2) volt.
A Viroplazinnal is kezelt cso-
portban elhullás nem volt, 
az ebek átlagos gyógyulása 
4 nap (+/-1) alatt zajlott le. A 
gyógyulás után kettő héttel 
az ebek bélsarából rtPCR 
módszerrel canine parvovírus 
vizsgálat történt. A Viropla-
zinnal is kezelt csoportban 
minden eb bélsara negatív-
nak bizonyult, míg a Viropla-
zint nem kapott, de gyógyult, 
tünetmentes kutyák közül 
(összesen 12) négy esetében 
még vírusürítés jelentkezett.
Következtetés: a vizsgálatok 
alapján kimutatták, hogy a 
Viroplazin kiegészítő kezelés 
szignifikánsan növeli a par-
vovírussal fertőzött és meg-
betegedett kutyák túlélési 
esélyét, betegségük időtar-
tamát rövidíti, és megaka-
dályozza a vírus hosszabb-
távú hordozását és ürítését, 
azaz a betegség terjedését.

A vizsgálatot a Budaörsi  
Állatmenhelyen folytatták 

le, dr. Szaniszló Ferenc 
vezetésével.

A CPV-2c parvovírus jelenleg jelentős 
aggodalmat okoz Magyarországon. 
Ezt a vírusfajtát először 2000-ben fe-
dezték fel Olaszországban, tehát nem 
új, ismeretlen variánssal van dolgunk.
Nem tudjuk megjósolni, hogy mi-
kor jön, vagy jön-e egyáltalán CPV-
2c vakcina a piacra, mivel a jelenle-
gi vakcinák normális körülmények 
közt jó védettséget biztosítanak 
parvo ellen. Ennek ellenére az is 
igaz, hogy a koronavírus a legutolsó 
példa arra, hogy áttörő megbetege-
dések is előfordulhatnak bármely 
oltással, ha különlegesen virulens 
vagy intenzív a betegség kitörése. 
Ez azonban inkább kivételes eset.
Honnan tudjuk ezt? Ha a jelenlegi 
vakcináknak nem lenne hatásuk a 
CPV-2c ellen, akkor a CPV-2c már 
2000 óta végigsöpört volna az egész 
országon többször is, COVID módján. 
Nem kivételes eset lenne a parvovírus 
okozta elhullás az oltott kutyákban, 
hanem tömegesen fordulna elő.
Milyen parvovírus típus van a legy-
gyakoribb vakcinákban?
A Bioveta Novel Puppy, Bioveta 
Novel DHPPi/L4R, a Bioveta Novel 
DHPPi/L4, és Bioveta Novel DHP-
Pi vakcinák tartalmazzák a „strain 
CPV-2b Bio 12/B”, ami tesztelve van 
a parvovírus 2c vírus ellen.
A Versican (Zoetis) vakcinák ugyanazt 
a CPV-2b Bio 12/B variánst tartalmaz, 
mint a fenti Bioveta Novel vakcinák. 
A Nobivac Parvo-C az „CPV2-strain 
154”-et tartalmaz, és ugyanúgy tesz-
telve van a parvovírus 2c ellen, de nem 

tartalmaz 2c vírust. (A Nobivac saját 
adatai szerint.) A Nobivac DP Plus egy 
„Live recombinant canine parvovirus 
strain 630a”, amiben a fenti említett 
„strain 154”-hez hozzáadtak egy CPV-
2c fehérjét. De ez nem CPV-2c vakci-
na, hanem egy modifikált, létező vak-
cina. A Vanguard 7 és Vanguard Plus 
vakcinák az ún. „NL-35-D” parvovírus-t 
tartalmaznak, ami szintén CPV-2 par-
vovírus-féle, nem 2c.
Gazdiknak a következőt javasolhatjátok:
A jelenlegi vakcinák jó védettséget 
adnak parvo ellen. A szabályszerűen, 
többször oltott kutyánál alacsony a 
valószínűsége, hogy probléma le-
gyen a CPV-2c parvo fertőzésből, de 
előfordulhat, mint ahogy a korona-
vírus esetében is láthattuk.
Célszerű kerülni az oltatlan, vagy is-
meretlen oltású kutyát, ha a tulajdo-
nos kutyája:
-  frissen oltott kölyökkutya vagy fo-

lyamatban vannak az első oltások
-  krónikus betegségben szenved
-  kemoterápiás kezelést kap
-  gyenge az immunrendszere
-  egyéb okok miatt a kezelő állator-

vos úgy ítéli, hogy a kutya rizikó-
csoportba tartozik

A rendszeresen oltott, egészséges 
kutyák alacsony rizikót jelentenek 
egymásra.
Nagyon fontos, hogy a frissen oltott 
kiskutyáknál a teljes oltási sorozatot 
be kell tartani, hogy megfelelő vé-
delem alakuljon ki bármilyen par-
vovírus betegség ellen - a legelső 
kölyökoltás nem elég!
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2021 decem-
berében egy 
7 éves hím gö-
rény érkezett 
a rendelőbe 
étvágytalan-
sággal, kondí-
cióromlással. 
A súlya ekkor 
655 gramm 
volt. A tulajdo-
nosok az állat 

már egy ideje fennálló meg-
változott viselkedésére, ked-
vetlenségére is panaszkodtak.

A fizikális vizsgálat során de-
hidrációt, halovány nyálkahár-

tyát, enyhén fájdalmas hasi tapintatot ta-
láltunk. Mindkét vese megnagyobbodott 
méretű és szabálytalan alakú volt.

Ezután a görény félénksége miatt isoflura-
nos gépi altatásban vettünk vért a mellső 
láb v.cephalikájából. Vizeletet is gyűjtöt-
tünk a görénytől. Majd ezek után 
ultrahang vizsgálatot vé-
geztünk el rajta.

A laborvizsgálat során a vér-
képben anaemia jelentkezett, 
a biokémiai eredményekben 
emelkedett karbamid, krea-
tinin, foszforszintet, csökkent 
kalcium mennyiséget kap-
tunk. A vizeletben a fehérje 
már kimutatható volt. 

Ultrahangvizsgálat során 
mindkét vese kéregállomá-
nyában több cisztát is talál-
tunk.

A görények cisztákkal élhet-
nek, de előbb vagy utóbb kli-
nikai tünetekhez, veseelég-
telenséghez vezetnek. 

A veseciszta esetében spe-
cifikus terápia nem létezik. 
Mivel mindkét veséje érin-
tett a görénynek és a meg-
maradt két vese sem tudja 
megfelelően ellátni funkció-
ját, a műtéti megoldás nem 
jött szóba. Palliatív terápia 
mellett döntöttünk, (infúziós 
terápiát nem tudták vállal-
ni) vitamin és vas, valamint 
Omega 3 zsírsav kiegészítést 
alkalmaztunk. A tápláléká-
ban is változtattunk, a kisál-
latorvoslásban használt ve-

sekímélő macskakonzervet 
ajánlottunk, amivel csökkent 
fehérjebevitelt érhetünk 
el. A fehérje mennyisége 
nem csökkenhet görények 
esetében a táplálék 30%-a 
alá. Kiegészítő terápiának a 
Biogenic Renitine mellett 
tettük le a voksunkat, aminek 
magnézium-karbonát tar-
talma a foszfátok kötőanya-
gaként szolgál. A foszfátkö-
tők foszfát sókká alakítják a 
foszfor anionokat a bélcsa-
tornában, amelyek ezután a 
bélsárral kiürülnek. A kitozán 
tartalma a szérumban levő 
kreatinin szintet csökkenti.

3 héttel később kontrollon 
jelentkeztek, ekkorra a sú-
lya 850 gramm lett. A gazdik 
elmondása szerint nehezen 
fogadta el az ajánlott macs-
katápot, kezdetben kézzel 
kellett etetni, de a Renitine 
készítmény a vitaminkiegé-
szítéssel mindig beadható 
volt. Az ismételt vérvizsgálat 
során javulást tapasztaltunk, 
a karbamid és kreatininszint 
enyhén, a foszforszint jelen-
tősen csökkent.

7 éves hím görény

RENITINE por
Írta: Dr. Bodó Zsuzsanna

Kétféle hatóanyagot tartalmaz. 
A chitosan egy szacharid karakterű természetes anyag, 
amely jelentősen csökkenti a vérben felhalmozódott kre-
atinin szintjét.

A magnézum-karbonát megköti a bélcsatornában 
a táplálékkal bevitt foszfát ionokat, így csökkenti azok 
felszívódását a keringésbe. A veseelégtelenségben fel-
halmozódó foszfát savas irányba tolja el a vér pH értékét, 
amely életveszélyes acidózishoz vezet.

BiogenicVET 
RENITINE
por 80 g
Segítség a kutyák 
és macskák vese-
elégtelenségében

BiogenicVET RENITINEE S E T T A N U L M Á N Y

2+1
akció!*
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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
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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
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*A meghirdetett akció érvényes: 2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

Mikroenterális 
táplálás és orális 

folyadékpótlás 
felsőfokon!

10+3
akció!*

Az Oralade GI Support nagyon jóízű 
izotóniás termék, amely létfontos-
ságú elektrolitokat, funkcionális 
aminosavakat, glükózt és prebioti-
kumokat tartalmaz tisztított vízben, 
természetes csirke ízesítéssel.

Ez egy diétás kiegészítő takarmány, 
amely segíti az akut bélrendszeri fel-
szívódási zavarokból, mint pl. az akut 

hányásból-hasmenésből való kilába-
lást. Előnyös a gasztrointesztinális 
műtétek előtt és után, étvágytalan-
ság esetén és az intenzív terápiában.

A betegek korai és proaktív táplálása 
a folyadék, elektrolitok, funkcionális 
aminosavak és egyszerű cukrok kom-
binációjával támogatja az enteroci-
ták megújulását.

GI Support
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Ajánlatunk 
allergia szezonra 
és sebkezelésre

5+1
akció!*

ALPHA ALUMINIUM

SPRAY, 200 ml

Adagolás: Az adagoló szelepet 1-2 másodpercig 

lenyomva, a sérült felületet 20-25 cm  

távolságból vékonyan be kell fújni.

Az állatok külső, felületi sérüléseinek 

 befedésére alkalmas, a  

sebeket a szennyeződéstől  

óvja, elősegíti a  

hámképződést

ALPHA BITTERSPRAY, 100 mlAdagolás: A megvédendő felületet 15 cm 

távolságból be kell permetezni

Alkalmazásával elkerülhető,  

hogy az állat a sebeket  
harapdálja vagy nyaldossa.  

A kényelmetlen gallér  
használata így  kiküszöbölhető

5+1
akció!*

5+1
akció!*

ALPHADERM PLUS

KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE 

Hatóanyag: marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon

Kiszerelés: 30 ml, 100 ml

Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. 

Kutyák akut bőrgyulladásának keze-lésére, amennyiben a 

marbofloxacinra érzékeny Pseudomonas aeruginosa  

vagy Staphylococcus pseudointermedius és a  

ketokonazolra érzékeny Malassezia  

pachydermatis által okozott kevert  

fertőzés bizonyított

CHARMIL PLUSGÉL, 25 g, 50gAdagolás: Naponta 1 alkalommal (vagy az 

állatorvos utasítása alapján) vigye fel a  

kellő mennyiségű gélt közvetlenül a  

gondosan megtisztított sebfelületre.

Sebekre, valamint ekcémás,  

gennyedző bőr kiegészítő  
kezelésére. Viszketést,  
irritációt csökkentő,  
hámosító hatású BIOGENICVET SKIN&FUR 

A Ω – 3 zsírsavak a viszketéssel járó bőrbetegségek kezelésére.  

A C-vitaminnal bármiféle krónikus betegség, fertőzés,  

allergia vagy dermatitisz esetén.  

A quercetin egy bioflavonoid, növényi eredetű tápanyag mely  

hasznos a kutyák és macskák szezonális allergiája, recidiváló  

fülfertőzései, élesztőgombák okozta bőrfertőzések esetén.

ALPHA ZINKOXIDE

SPRAY, 200 ml

Adagolás: A tiszta és száraz bőrfelületet 

a szórófej 1-2
 másodpercig történő 

lenyomásával, 20–25 cm távolságból  

befújjuk

A készítm
ény alkalmas sebek és gyulladásos 

bőrfelületek bevonására. Szárító, nem izgató, 

enyhe adsztrin
gens hatású. Megakadályozza 

a kötszerek sebbe ragadását, valamint 

gipszkötések feltételekor védi a bőrfelületet

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.
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A „hot spot” a bakteriális eredetű, gennyes bőr-
gyulladások (pyodermák) felületes típusa, mely 
a hámréteget érinti. Gyakrabban nagytestű, dús 
aljszőrzetű kutyákban fordul elő, és nagyobb gya-
korisággal nyáron vagy meleg időben. A hot spot 
kialakulásnak pontos oka nem tisztázott. A dús 
aljszőrzet „befülledése” szerepet játszhat, ezen 
kívül feltételezhető, hogy egyfajta heveny aller-
giás reakció, mert atópiás vagy bolhanyál-allergi-
ás kutyák bizonyítottan jóval hajlamosabbak hot 
spot kialakulására. Előfordul, hogy a perianális mi-
rigyek gyulladása váltja ki a hot spot megjelenését. 
Amennyiben rendszeresen kiújul, érdemes kivizs-
gálni az eleségallergia és az atópia lehetőségét, 
mint hajlamosító okokat.

A „hot spot” a bakteriális eredetű, gennyes bőrgyul-
ladások (pyodermák) felületes típusa, mely a hámré-
teget érinti. Gyakrabban nagytestű, dús aljszőrzetű 

kutyákban fordul elő, és nagyobb gyakorisággal 
nyáron vagy meleg időben. A hot spot kialaku-

lásnak pontos oka nem tisztázott. A dús alj-
szőrzet „befülledése” szerepet játszhat, ezen 

k í - vül feltételezhető, hogy 
egyfajta heveny aller-

giás reakció, mert 
atópiás vagy bol-

hanyál-allergi-
ás kutyák bi-
zonyítottan 
jóval hajla-
mosabbak 

hot spot ki-
alakulására. Elő-

fordul, hogy a perianális 
mirigyek gyulladása váltja 
ki a hot spot megjelenését. 
Amennyiben rendszeresen 
kiújul, érdemes kivizsgálni az 
eleségallergia és az atópia le-
hetőségét, mint hajlamosító 
okokat.

Jellegzetes tünetekkel járó 
elváltozás, kiterjedt, súlyos 
viszkető csupán néhány óra 
alatt, hirtelen kialakuló, fáj-
dalmas bőrbetegség. Az ál-

lat kíméletlenül nyalja, rágcsálja a területet, tulajdon-
képpen „magának” alakítja ki a bőrtünetet a comb 
külső oldalán vagy az ágyéki terüle-
ten, ritkábban a fültőnél vagy 
a pofatájékon. Az általában 
5-15 cm átmé- rőjű foltszerű 
bőrelváltozás jól körülhatárolt, 
k i vö rö s ö d ö tt , 
kezdetben a ny-
áltól és a savótól 
nedvesen fénylő, 
később pörkké 
száradt gennyel 
fedett. A szőrze-
tet felette az állat 
kitépi, vagy az a 
nyáltól, genny-
től összetapad. A 
bőrelváltozásról 
vett lenyomati 
kenet segítségé-
vel nagyszámú, 
„coccoid” bakté-
riumot lehet azo-
nosítani.

Amennyiben az elváltozást nem kezelik idejében 
– néhány nap alatt tovaterjed és hatalmas egybe-
függő bőrfelületet fog érinteni. Különösen súlyos 
komplikációt jelenthet nyári időszakban a légy-
nyüvesség. Ugyanis a házi légy a nedves, szőrtelen 
bőrterületre leteheti petéit, és a bőrben kikelhet-
nek a légylárvák is. Ezt megelőzendő, lehetőleg 
a tünetek észlelésekor azonnal kezdjünk el bőr-
nyugtató hatású, viszketést és gyulladást csökken-
tő, antibiotikumot tartalmazó helyi kezelést és ne 
felejtsük el a legyek távoltartását biztosító szerek 
alkalmazását sem. A bőrfelület külső kezelése ha-
tékonyan csak szőrnyírás után lehetséges. Fontos 
kiemelni, hogy a kiváltó okokat is azonosítani és 
kezelni kell (pl.: bolhairtás, bűzmirigyek tisztítása).

A kíméletes kezelés érdekében, a gyógyulást kom-
binált összetételű helyi kezeléssel kell segíteni. 
Gyors hatású, viszketéscsillapító és gyulladáscsök-
kentő hatóanyag szükséges, hogy az állat fájdal-
mát mihamarabb enyhítsük és, hogy minél előbb 
megakadályozzuk a terület további kiterjedését. 
Az Alphaderm spray-ben található DMSO jó hatás-
fokkal csökkenti a gyulladást és a viszkető érzést, 
antibiotikum tartalmának köszönhetően pedig a 
mikrobiológiai eredmények beérkezéséig megfe-
lelő antibakteriális kezelést nyújthatunk. Általában 
7-10 napig szükséges a gyulladáscsökkentő és az 
antibiotikum-terápia. Mivel a kezelést otthon is 
folytatni kell, ezért a beteg „kooperációs készsé-
gét” nagymértékben segíti a spray vagy oldat al-
kalmazása a kenőcsökkel és krémekkel szemben. 
A legyek távoltartása érdekében pedig javasolt a 
Federol alkalmazása.

Itt a nyári meleg, 
a rendelőkben is 

gyakoribbá válik a

HOT SPOT
bőrbetegség
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A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 

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!

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

FIPRONIL ÉS S-METOPRÉN 
TARTALMÚ SPOT-ON 

RÁCSEPEGTETŐ OLDAT
Bolhák, kullancsok 

és szőrtetvek okozta 
fertőzések 

gyógykezelésére.
Hatóanyag: 

Fipronil, S-metoprén

H
AT

ÉK

ONY VÉDELEM

25+5
akció!*

3x
PIPETTA

SPOT-ON

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

A készítmény azonnali rovarölő hatást gyakorol, és fenntartja a 
folyamatos rovarölő képességet a kifejlett bolhák okozta új fertőzésekkel 

szemben, legfeljebb 8 héten keresztül.

20+4
akció!*

20+4
akció!*



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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

11  JÚLIUS

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

KÉNYELMES 
HASZNÁLAT

VEGYES 
BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ A HATÉKONY 
KEZELÉSHEZ

COMPLEX
MARBOGENOLDATOS FÜLCSEPP 

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

A Marbogen Complex 
kétféle antibiotikumot 
– marbofloxacint 
és gentamicint, 
gombaellenes 
hatóanyagot: 
ketokonazolt, valamint 
a gyulladáscsökkentő 
hatású prednizolont 
tartalmazza. 
A Marbogen Complex 
vizes oldat, amelyben 
segédanyagként 
dimetil-szulfoxidot 
(DMSO) alkalmaznak. 
A DMSO önmagában is 
rendelkezik viszketés-, 
és fájdalomcsillapító 
hatással.

10+2
akció!*

5+2
akció!*

3 441 Ft

+ÁFA helyett 

csak 2 457 Ft

+ÁFA/db

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE 4

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.07.15-től 2022.08.11-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

*Az akciós ár, a rabattal csökkentett nettó darabár. Az akcióban továbbforgalmazók nem vehetnek részt.
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Hatóanyag: doxiciklin
Célállat fajok: kutya és macska

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

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

Kullancs által terjesztett Ehrlichia canis fertőzés kezelésére kutyáknál.

A DOXYCARE 
250 db-os ízesített tabletta 

40 mg-os és 200 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

doxycare®Használd kombinálva a

  
termékcsaláddal együtt!

doxycare®

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

A METROCARE 

250 db-os ízesített tabletta 

250 mg-os és 500 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

Hatóanyag: metronidazol
Célállat fajok: kutya és macska

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

okozott gyomor bélrendszeri fertőzések kezelésére. A húgy-ivarszervek, szájüreg, 
torok és bőr metronidazolra érzékeny obligát anaerob baktériumok (pl. Clostridium 

spp) által okozott fertőzéseinek kezelésére.

metrocare®

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

metrocare®
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ALZANE 
5mg/ml
Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml
Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-antagonista, 
a medetomidin és a dexmedetomidin nyugtató 
hatásának megszüntetésére javallott kutyában és 
macskában.

DORBENE
1mg/ml
Hatóanyag: medetomidin-hidroklorid
Nyugtatásra, az állatokkal való bánás megkönnyí-
tésére, altatást megelőző premedikációra kutya és 
macska számára.

ALTATÓ ÉS NYUGTATÓ SZEREK

TOVÁBBI AJÁNLATAINK
NARKAMON 
100mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: ketamin
Kiszerelés: 50 ml

RÖVID IDEIG TARTÓ 
ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA 
KIVÁLTÁSÁRA ló, szamár, 
kutya és macska számára 
diagnosz-
tikai és 
terápiás 
beavat-
kozások 
során

KETABEL 
100mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ A.U.V.
Hatóanyag: ketamin
Kiszerelés: 25 ml

LASSÚ INTRAVÉNÁS ÉS  
INTRA-MUSZKULÁRIS  
ALKALMAZÁSRA kutya, 
macska, szarvasmarha, juh, 
kecske, ló, sertés, tengerima-
lac, hörcsög, 
nyúl és 
labóratóri-
umi állatok 
számára

DETOSEDAN
10mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ
Hatóanyag: detomidin-hidroklorid
Kiszerelés: 10 ml

NYUGTATÁSRA és FÁJDALOM- 
CSILLAPÍTÁSRA fizikális vizs-
gálatok és kezelések esetén. 
Premedikációként injekciós 
vagy inhalá-
ciós anesz-
tetikumok 
adása előtt.
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Egyedül maradni
mindig szomorú,

de nem kell,
hogy ez mindig
félelemmel járjon.

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

Az első, a 
szeparációs 
szorongás 
kezelésére 
szolgáló, 
gyors
hatású
oldat.  
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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

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 
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HEMATOLÓGIAI 
MEGTÉRÜLÉSEK

BIOKÉMIAI 
MEGTÉRÜLÉSEK

Eszköz Költség
IDEXX ProCyte One 4 842 250 Ft

Fogyóanyag  Költség 
Seath pack (45 vizsgálat)  64 240 Ft 
Reagent pack (100 vizsgálat)  46 700 Ft 

Smart QC (31 nap)  10 000 Ft 
1 teszt költsége  2 056 Ft 

Megtérülés
Profit 1 teszten  2 920 Ft 
Napi tesztszám 5

Konzultációs díj/vizsg. (nettó)  2 555 Ft 
Munkanapok száma 20
Profit 1 hónapban  547 500 Ft 

Profit 1 évben  6 570 000 Ft 
Teljes megtérülés (hónap) 9

Eszköz Költség
Analizátor nettó egység ára 4 639 000 Ft

IDEXX Catalyst One + IVLS
CHEM 17 (12 db) nettó  105 000 Ft 
Vizsgálat időtartama 12 perc

Egy vizsg. jav. eladási ára (bruttó)  15 000 Ft 
Egy vizsg. jav. eladási ára (nettó)  10 950 Ft 

Megtérülés
Profit 1 vizsgálaton  2 200 Ft 

Napi tesztszám 5
Konzultációs díj/vizsg. (nettó)  2 555 Ft 
Havi munkanapok száma 20

Profit 1 hónapban  475 500 Ft 
Profit 1 évben  5 706 000 Ft 

Teljes megtérülés (hónap) 10

Eszköz Költség
VetScan HM5  2 772 000 Ft 
Fogyóanyag Költség

Normál kontroll (3 hónap)  8 765 Ft 
Reagent pack (70 vizsgálat)  69 020 Ft 

1 teszt költsége  1 269 Ft 

Megtérülés
Profit 1 teszten  2 920 Ft 
Napi tesztszám 5

Konzultációs díj/vizsg. (nettó)  2 555 Ft 
Munkanapok száma 20
Profit 1 hónapban  547 500 Ft 

Profit 1 évben  6 570 000 Ft 
Teljes megtérülés (hónap) 5

Eszköz Költség
Analizátor nettó egység ára 2 772 000 Ft 

VetScan VS2
Összehasonlító diagn. profil (24 db)  165 170 Ft 

Vizsgálat időtartama 15 perc
Egy vizsg. jav. eladási ára (bruttó)  13 000 Ft 
Egy vizsg. jav. eladási ára (nettó)  9 490 Ft 

Megtérülés
Profit 1 vizsgálaton  2 608 Ft 
Napi tesztszám 5

Konzultációs díj/vizsg. (nettó)  2 555 Ft 
Havi munkanapok száma 20

Profit 1 hónapban  516 292 Ft 
Profit 1 évben  6 195 500 Ft 

Megtérülés (hónap) 5

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

VETSCAN VS2 VETSCAN HM5
Klinikai-kémiai automata Hematológiai automata

Klinikai-kémiai paraméterek széles köre 
az ellátás-helyi diagnosztika számára

A VETSCAN VS2 hihetetlenül egyszerű 
és intuitív. Korszerű felhasználói felület 
és pontos, referencia laboratóriumi mi-
nőségű eredmények 12 perc alatt 100 μl 
teljes vér, szérum vagy plazma felhasz-
nálásával. A VS2 ideális állatorvosi ren-
delők, klinikák és kutató laboratóriumok 
számára.

IQC® - Minden összetevő ellenőrzése
A VetScan® VS2 kémiai automata ki-
emelkedően fejlett intelligens Minőségel-
lenőrzési Rendszerrel (iQC®) és szabadal-
maztatott algoritmusokkal rendelkezik a 
minőség és a megbízható eredmények 
garantálása érdekében. Az iQC® automa-
tikus ellenőrzések sorozata, az automata 
kémiai-, optikai- és elektronikai funkci-
óinak 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 sejt-
számláló 5 részes fehérvérsejt elkülöní-
téssel, ami átfogó, 22 paraméteres, hisz-
togramokkal kiegészített teljes  vérkép 
(CBC) meghatározást tesz lehetővé per-
cek alatt. Kiemelkedő teljesítménye, egy-
szerű kezelése és minimális karbantartási 
igénye teszi a VETSCAN® HM5 automatát 
ideálissá állatorvosi rendelők, klinikák és 
kutató laboratóriumok számára.
Reprodukálhatóság, amelyben megbízhat
A HM5-tel végzett vizsgálatok reprodu-
kálható eredményeket adtak ugyanazon 
napokon, de különböző időpontokban 
végzett vizsgálatokban, ugyanazon be-
rendezéssel végzett teszteken és külön-
böző helyszíneken, különböző személy-
zet által végzett vizsgálatokban is. Lehet 
akár másik készülék vagy más felhasz-
náló, a HM5 automatán végzett mérések 
reprodukálhatóságára mindig számíthat.

Biokémiai analizátor Hematológiai analizátor

Az IDEXX Catalyst One®-t kifejezetten úgy 
tervezték, hogy megfeleljen minden gyakorló 
állatorvos igényeinek. A rendelőn belüli pon-
tos kémiai és elektrolit vizsgálati eredmények 
akár 8 perc alatt is elérhetőek. Az eredmé-
nyek, amelyek hatékonyan segítik a diagnó-
zist, azonnal, még a betegvizsgálat során 
rendelkezésre állnak, hogy tisztább és biz-
tosabb legyen az egyeztetés az állattartóval.

Gyors és pontos eredmények
A legtöbb teszt eredményét gyorsan, akár 8 
perc alatt megkaphatja, a Totál T4 teszt ered-
ménye pedig 15 perc elteltével lesz elérhető. 
Az IDEXX szárazkémiás (dry-slide) technoló-
giájának köszönhetően még a sérült minták-
ból is pontos eredményeket érhet el.

Példátlan pontosság és 
megfelelőség

A ProCyte DX® analizátor három éves fej-
lesztés, 18 hónapos tesztelés és 70 000 
próba vizsgálat eredménye. 4 állatorvostu-
dományi egyetem nemzetközileg elismert 
szakemberei ellenőrizték, hogy a legponto-
sabb eredményeket adja. Független egye-
temi tanulmányok igazolják a nagyfokú 
korrelációt. A legfrissebb összehasonlító 
tanulmányok a ProCyte DX® analizátort ha-
sonlították az Advia® 120, a Cell-DYN® 3700 
és a Sysmex® XT-V berendezések eredmé-
nyeihez, és példátlanul jó megfelelést ta-
láltak vörösvérsejt, hematokrit, retikulocita, 
trombocita és fehér-vérsejt számokban.

PROCYTE DX® CATALYST ONE® 
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A GYÓGYULÁSHOZ
CANGLOB DHLaPPi

h e t e r o l ó g  s z é r u m
Nagyhatású immunglobulin

kutyák PARVOVIRÓZIS, szopornyica, fertőző 
laryngotracheitis, hepatitis és parainfluenza megelőzésére 

és gyógykezelésére

Parvovírus elleni Ig 1024 HAGE = azonos A Canglob P szérummal
Lejárati idő: 2022. november 30. 

AKCIÓ!

4 367 Ft

(nettó ár)*



Átfogó megoldások fülgyulladás
kezelésére az MSD Animal Health-től 

NYÁRI AKCIÓ
FÜLCSEPPEKRE
2022.08.31-ig

Dr. Székely Farkas: 06 70 198 0624
Dr. Bárdossy Eszter: 06 20 960 3900
Borsos Viktória: 06 70 642 4491

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű.
Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a készítményhez mellékelt 
használati utasítást! Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.
Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.
www.msd-animal-health.hu
HU-OTA-220600001

A részletekkel kapcsolatban
keresse területi képviselőjét:

HATÉKONY
ÉS KÍMÉLETES
FÜLÁPOLÁS

SZÉLES
SPEKTRUMÚ 

HATÓANYAGOK

RUGALMAS,
AZ EGYÉNI

IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐ 
KEZELÉSEK

BIZONYÍTOTT 
HATÉKONYSÁG

most 4+1 vagy 30+10

Otomax®
Széles spektrumú kezelés 
külső hallójárat gyulladás 

akut fellobbanásának 
kezelésére.

Posatex®
Széles spektrumú

gombaellenes
hatóanyagot tartalmazó
szuszpenziós fülcsepp. 



AZ ELSŐ és EGYETLEN monoklonális 
antitest terápia az oszteoartritisz 
okozta fájdalom enyhítésére kutyáknál1

Szubkután adandó oldatos injekció

Első választás kutyák
oszteoartritisze esetén

Az állatgyógyászati készítmény neve: Librela 5 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 10 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 15 mg oldatos injekció kutyák számára, Librela 20 mg 
oldatos injekció kutyák számára, Librela 30 mg oldatos injekció kutyák számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyag: Az 1 ml-es üveg tartalma 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg vagy 
30 mg bedinvetmab; A bedinvetmab egy rekombináns technikával aranyhörcsög petefészek (CHO) sejtekben termelt kutya monoklonális ellenanyag. JAVALLAT: Kutyák oszteoartritisszel társult 
fájdalmának enyhítésére. ELLENJAVALLAT: Nem alkalmazható 12 hónaposnál fiatalabb kutyáknál. Nem alkalmazható tenyésztésre szánt állatoknál. Nem alkalmazható vemhes vagy laktáló álla-
toknál. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓD: Szubkután alkalmazásra. Az ajánlott adag 0,5-1,0 mg/testtömeg kg, havonta egyszer. Az adagolási táblázat a használati utasítás része. ÉLELMEZÉS-
EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Nem értelmezhető. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Hűtve (2°C–8°C) tárolandó és szállítandó. Nem fagyasztható. 
Az eredeti csomagolásban tárolandó. Fénytől védve tartandó. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Zoetis. Belgium SA; Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM. 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást, alkalmazás előtt olvassa el az érvényes használati utasítást, vagy kérdezze a Zoetis Hungary kft. képviselőjét. Magyarországi for-
galmazó/képviselet: Zoetis Hungary Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 41. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/20/261/001-015. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Vényköteles.

Alkalmazás előtt olvassa el az érvényes használati utasítást.

Referencia: 1. Librela SPC.
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