
WEBOLDALBA INTEGRÁLHATÓ 
TETSZŐLEGES NAPTÁRT 

KEZELŐ ONLINE IDŐPONT 
ÉS VIDEOCHAT MODUL

VÁRÓTERMI 
BETEGBEHÍVÓ 

RENDSZER

20 ÉV 
PRAXISIGÉNY 

1 SZOFTVERBEN

PROFESSZIONÁLIS 
KARTON, KÉSZLET 

ÉS ÁLLAT 
NYILVÁNTARTÁS

EGYEDI ÁLLATORVOS 
AZONOSÍTÁS ÉS 

NAPTÁR

KÓRLAP ÉS 
KEZELÉSI SABLON 

KIBŐVÍTETT 
SYMPTOMA LISTÁVAL

ÉLŐ 
PETVETDATA 
KAPCSOLAT

NINCS ÁLLATORVOSI
PRAXISSZOFTVERED?

Állatorvosok fejlesztik állatorvosoknak!

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

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

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

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

Június 22/05. szám  |  25. évfolyam  |  Érvényes: 2022. június 18-tól július 14-ig

Tá r s á l l ato s  á l l ato r vo s i  r e n d e l ő k  s z á m á r a

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

Biocan®
N O V E L

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 !

100+10
300+60

200+30
RABATT AKCIÓK!
RABATT AKCIÓK!
RABATT AKCIÓK!

                             MOST AKÁR 20% RABATT A MONOVALENS VESZETTSÉG VAKCINÁRA!

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-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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Székesfehérvár

Békéscsaba

Debrecen
• Monostorapályi út

• Lahner u.

Budapest
• Hofherr Albert u.

• Remény u.
• István u.Sárvár

Szombathely

Állatpatikáink

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

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

Vevőszolgálat
+36-22/534-500

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

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

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

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

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

•  Állatgyógyászati 
készítmények

•  Állatorvosi gyógytápok
•  Intézmény és humán 

higiéniai termékek, 
fertőtlenítők

•  Állatorvos diagnosztikai 
műszerek, állatorvosi 
eszközök, fogyóanyag, 
tesztek

•  Állatorvosi szoftver

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.
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a szúnyogok, 
lepkeszúnyogok 

és kullancsok
elleni harcban

6 hónapos
védelem

RENDKÍVÜLI

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

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

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

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

A Moxiclear nemcsak az L3 és L4 stádiumú szívféreg lárvákat 
pusztítja el, hanem a cirkuláló Dirofilaria immitis alakokat – a 
mikrofiláriákat is! Ennek a hatásának köszönhetően nemcsak 
a szívférgesség (érett férgek kialakulásának) megelőzésére 
használható, hanem az adult alakokkal már megfertőződött 
kutyákban a fertőzés terjedését is csökkenti, mert alacsonyabb 
lesz a szúnyogok által továbbvihető lárvák száma az érpályában.

A MOXICLEAR KUTYÁKBAN A 
BŐRFÉRGESSÉG GYÓGYKEZELÉSÉRE 
IS HASZNÁLHATÓ, NEMCSAK 
MEGELŐZÉSRE.

A Moxiclear a kifejlett Dirofilaria repens alakokat is elpusztítja, 
nemcsak az L3 stádiumú lárvákat, és a cirkuláló Dirofilaria 
repens mikrofiláriák számát is csökkenti. Ez fontos előnye 
bőrférgességgel szemben való védekezésben, amely zoo-
nózisként a tulajdonosra is veszélyt jelent.

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

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

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

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

állatokon. Ivermektinre érzékeny skót juhászkutyák is 
jól tolerálták, ennek ellenére a colli, bobtail és ezek 
keverékeinek kezelésekor fokozott óvatosság 
javasolt, a termék lenyalogatását minden-
képpen meg kell előzni. A moxidectin és az 
imidakloprid nem rendelkezik magzatká-
rosító hatással, a Moxicleart azonban nem 
tesztelték vemhes állatokon. Csak az állator-
vos által elvégzett előny/ kockázat elemzés 
elvégzése után alkalmazható.

1

2

3

4

5

6

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

10+1
akció!*

20+5
akció!*



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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

5  JÚNIUS

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

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-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!*
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ALPHADERM PLUS A.U.V.
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK RÉSZÉRE
Hatóanyag: Marbofloxacin, ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml

KÉNYELMES 
HASZNÁLAT

VEGYES 
BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ A HATÉKONY 
KEZELÉSHEZ

COMPLEX
MARBOGENOLDATOS FÜLCSEPP 

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

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

10+2
akció!*

10+2
akció!*

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE 4

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-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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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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Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml
Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-antagonista, a 
medetomidin és a dexmedetomidin nyugtató hatásának 
megszüntetésére javallott kutyában és macskában.

Hatóanyag: medetomidin-hidroklorid
Nyugtatásra, az állatokkal való bánás megkönnyítésére, altatást 
megelőző premedikációra kutya és macska számára.

ALZANE 5mg/ml DORBENE 1mg/ml

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 
diagnosztikai 
és terápiás 
beavatkozá-
sok 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, tengerimalac, 

hörcsög, 
nyúl és 
labóratóriumi 
állatok 
számára

DETOSEDAN
10mg/ml
OLDATOS INJEKCIÓ
Hatóanyag: detomidin-hidroklorid
Kiszerelés: 10 ml
NYUGTATÁSRA és FÁJDALOM-
CSILLAPÍTÁSRA fizikális 
vizsgálatok és kezelések esetén. 

Premediká-
cióként injekciós 
vagy inhalációs 
anesztetikumok 
adása előtt.
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LÓ  I  KUTYA  I  MACSKA  |  DÍSZMADARAK  I  HÜLLŐK  |  PATKÁNY  I  HÖRCSÖG  |  
CSINCSILLA  I  EGÉR  |  MONGOL FUTÓEGÉR  |  TENGERIMALAC  |  VADÁSZGÖRÉNY  

Inhalációs 
anesztézia

bevezetésére és 
fenntartására. 

ISOFLUTEK
1000 mg/g

Hatóanyag:  
Izoflurán 1000 mg/g

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-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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VETNAR Mini Standard
Kompakt altatógép 0,1-10 kg-os kisállatok számára
·   Nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   O2 gázadagoló
·   O2 áramlásmérő
·   Minimális helyigény, méret 420 x 430 x 1200 mm
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

VETNAR 2200 Standard
Moduláris felépítésű, sokoldalú altatógép 
0,1-100 kg-os kisállatok számára

·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Kiváló minőségű szilikon légzőkörök és ballonok
·    Elektronikus vezérlésű ventiláció mind a félig zárt,  

mind a nyitott rendszerhez
·   O2 + N2O vagy O2 + levegőt adagoló
·   CO2 abszorber
·   Beépített pulsoximetria, SaO2 és CO2 monitorozás
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Két áramlásmérő: O2 és N2O vagy O2 és levegő
·    Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 2 db 10 l-es 

gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, méretek 520 x 520 x 1330 mm

VETNAR 1100 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok számára
·   Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz

·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm

VETNAR 1600 Standard 
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok 
számára

·  Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·   Nyitott és koaxiális légzőkör
·   Elektronikusan vezérelt ventiláció a nyitott rendszerhez
·   O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·   CO2 abszorber
·   Biztonsági szelep
·    Aktív szennyezés csökkentő rendszer a kilélegzett 

levegőhöz
·   Kis, stabil kocsi kerekekkel, és tartóval 10 l-es gázpalackhoz
·   Minimális méretigény, 420 x 430 x 1200 mm
·   Két légző ballon (1l és 2l)
·   Precíziós párologtató a légzőkörön kívül
·   Beépített pulsoximeter, Sp02 és CO2 monitorozás

·   Gazdaságos O2 fogyasztás

Dr. Geőcze Zoltán +36-30 174 6908 | geocze.zoltan@alpha-vet.hu
Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!

VETNAR 2200 Standard
Moduláris felépítésű, sokoldalú altatógép  
0,1-100 kg-os kisállatok számára
·  Félig zárt és nyitott légzőkör a 
spontán légzéshez

·  Kiváló minőségű szilikon 
légzőkörök és ballonok

·  Elektronikus vezérlésű ventiláció 
mind a félig zárt, mind a nyitott 
rendszerhez

·  O2 + N2O vagy O2 + levegőt adagoló
·  CO2 abszorber
·  Beépített pulsoximetria, SaO2 és 
CO2 monitorozás

·  Aktív szennyezés csökkentő 
rendszer a kilélegzett levegőhöz

·  Két áramlásmérő: O2 és N2O vagy 
O2 és levegő

·  Kis, stabil kocsi kerekekkel, és 
tartóval 2 db 10 l-es gázpalackhoz

·  Minimális méretigény,  
méretek 520 x 520 x 1330 mm

VETNAR 1600 Standard
Kompakt altatógép 0,1-100 kg-os kisállatok 
számára
·  Félig zárt és nyitott légzőkör a spontán légzéshez
·  Nyitott és koaxiális légzőkör
·  Elektronikusan vezérelt ventiláció 
a nyitott rendszerhez

·  O2 gázadagoló, O2 áramlásmérő
·  CO2 abszorber
·  Biztonsági szelep
·  Aktív szennyezés csökkentő 
rendszer a kilélegzett levegőhöz

·  Kis, stabil kocsi kerekekkel, és 
tartóval 10 l-es gázpalackhoz

·  Minimális méretigény,  
420 x 430 x 1200 mm

·  Két légző ballon (1l és 2l)
·  Precíziós párologtató a légzőkörön 
kívül

·  Beépített pulsoximeter, Sp02 és 
CO2 monitorozás

·  Gazdaságos O2 fogyasztás

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám területi képviselő: 
+36-30/651-3074
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fájdalomcsillapító hatás

butorfanol, a morfinnál

intenzívebb
4-7XNALGOSED

10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ LOVAK, KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

NEM MINŐSÜL KÁBÍTÓ- SZERNEK!*

Hatóanyag: butorfanol Kiszerelés: 10 ml

KABERGOLIN 50 µg/ml kutyáknak és macskáknak

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

FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ

Gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

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.
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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.

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban.

8+2
akció!*
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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 BITTER
SPRAY, 100 ml
Adagolás: 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

ALPHADERM PLUS
KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY KUTYÁK 
RÉSZÉRE Hatóanyag: marbofloxacin, 
ketokonazol, prednizolon
Kiszerelés: 30 ml, 100 ml
Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. 
KUTYÁK AKUT BŐRGYULLADÁSÁNAK 
KEZELÉSÉRE, AMENNYIBEN A 
MARBOFLOXACINRA ÉRZÉKENY 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA VAGY 
STAPHYLOCOCCUS PSEUDOINTERMEDIUS 
ÉS A KETOKONAZOLRA ÉRZÉKENY 
MALASSEZIA PACHYDERMATIS ÁLTAL 
OKOZOTT KEVERT FERTŐZÉS BIZONYÍTOTT

ALPHA ZINKOXIDE
SPRAY, 200 ml
Adagolás: A tiszta és száraz bőrfelületet a 
szórófej 1-2 másodpercig történő lenyomásával, 
20–25 cm távolságból befújjuk
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

Ajánlatunk allergia szezonra és sebkezelésre

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 BIO-
FLAVONOID, NÖVÉNYI EREDETŰ 
TÁPANYAG MELY HASZNOS 
A KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
SZEZONÁLIS ALLERGIÁJA, 
RECIDIVÁLÓ FÜLFERTŐZÉSEI, 
ÉLESZTŐGOMBÁK OKOZTA 
BŐRFERTŐZÉSEK ESETÉN.

CHARMIL PLUS
GÉL, 25 g, 50g
Adagolás: 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

*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-ig, vagy a készlet erejéig. 
Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 

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

5+1
akció!*

5+1
akció!*

5+1
akció!*

10+2
akció!*
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégánkhoz!
Román Ádám területi képviselő: +36-30/651-3074

Vektor-közvetített betegségek 
diagnózisa
Uranoteszt Dirofilaria

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

Macska fertőző betegségek diagnózisa
FeLV-FIV Uranoteszt
Macska Panleukopenia Uranoteszt

Más fertőző betegségek diagnózisa
Uranoteszt Szopornyica-Adenovírus
Dermatofita Uranoteszt

Belső paraziták diagnózisa
Copro Uranoteszt

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

Az állatorvosi klinikai 
igények teljes 

tartománya
Kombinált tesztek

Leishmania
Ehrlichia 

Dirofilaria 
Macska Panleukopenia

Giardia
Parvo immunállapot

Egy komponensű tesztek 
FeLV-FIV | Parvo-Corona

Szopornyica-Adenovirus
Ehrlichia-Anaplasma Quattro

Egyéb diagnosztikai tesztek
Ürülékdiagnosztika: Copro 

Dermatofitózis: Dermatofita
 Vizeletanalízis: 2 AC | 11C

Vizelet csík leolvasó

Az érzékenység és 
specifikusság hasonló 

a laboratóriumi  
eljárásokhoz.

Szobahőmérsékleten 
tárolható: 

nem foglal helyet 
a hűtőben.

Hosszú lejárati idők 
(18 és 24 hónap között).

URANOTEST®TERMÉKCSALÁD
RENDELŐI GYORSTESZTEK 
ÁLLATORVOSOKNAK 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK VIZSGÁLATÁHOZ

INNOVÁCIÓ ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
AZ ÁLLATORVOSOK SZOLGÁLATÁBAN

AJÁNLÁSÁVAL

Megbízható és gazdaságos termék

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

Diagnosztikai 
megbízhatóság 
karnyújtásnyira 

a klinikai állatorvosoktól, 
anélkül, hogy összetett 

eljárásokba 
vagy készülékekbe 

fektetnének.
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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!
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*A meghirdetett akció érvényes: 2022.06.18-tól 2022.07.14-ig, vagy a készlet erejéig. Az akciók változtatásának a jogát fenntartjuk. 
A meghirdetett akció végfelhasználói akció, nagykereskedők nem vehetnek részt a kampányban. Csak a választható rabattal ellátott termékek képezik a rabattot.

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!20+5
akció!* 20+5

akció!*

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!20+5
választható 

rabatt!*

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!20+5
akció!*

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!20+5
akció!*

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!20+5
akció!*

20+5
választható 

rabatt!*

20+5
választható 

rabatt!*

20+5
választható 

rabatt!*

20+5
választható 

rabatt!*
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90%

KÉSZÍTSD 
FEL ŐKET 

Vet Essentials

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 

Nutrition GmbH, Hamburg

WELLNESS ELEDELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 
FELLENDÍTÉSE ÉS

IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE
100%-ban 

állatorvosok számára fejlesztettük ki

Teljes, ízletes száraz és nedves 
termékcsalád, KIZÁRÓLAG 
állatorvosoknál elérhető

Egyedi eledelek, amikkel 

tulajdonosok folyamatosan 
visszatérjenek a rendelőbe

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

2018 2019

+5%

2020

+5%

2021

+10%



Growth
Növekedési rendellenességek • 
Lábadozás Emésztőrendszeri
betegségek és tünetek

Convalescence Lábadozás felnőtt kutyáknál • 
Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek Táplálkozás helyreállítása 
• Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség

Struvite Struvit kövek

Struvite Management
Struvit húgykövek kiújulásának 
megelőzése Idiopátiás alsó húgyúti 
szindróma

Oxalate Oxalát húgykövek • Urát húgykövek • 
Cisztin húgykövek

Renal
Krónikus veseelégtelenség 
megelőzése és kezelése 
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Joint 
Felnőttkori ízületi betegségek 
Ortopéd sebészeti beavatkozás utáni 
lábadozás

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség

Diabetic Cukorbetegség

UltraHypo Táplálkozási allergiák • Hasmenés • 
Idiopátiás dermatitis

Hypoallergenic Fish & Potato Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Egg & Rice Táplálkozási allergiák

Hypoallergenic Duck & Potato Táplálkozási allergiák

Neutered 1-10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

Neutered +10kg Súlykontroll • Cukorbetegség 
megelőzése Húgykő megelőzése

K
U

TY
A

EL
ED

EL
EK

M
A

C
S

K
A

E
LE

D
E

LE
K Convalescence Lábadozás • Táplálkozás helyreállítása

Gastrointestinal
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Táplálkozás helyreállítása
 • Hasnyálmirigy elégtelenség

Hepatic Krónikus májelégtelenség • Macska hepatic 
lipidosis Gyógyszeres terápia mellé

UltraHypo
Táplálkozási allergiák • Hasmenés Idiopátiás 
dermatitis 
• Bélgyulladásos betegség esetén

Struvite Struvit húgykövek feloldása

Struvite Management Struvit húgykövek kiújulásának megelőzése 
Idiopátiás alsó húgyúti szindróma

Renal
Krónikus veseelégtelenség megelőzése és 
kezelése
Szívelégtelenség

Cardiac Krónikus szívelégtelenség

Obesity Túlsúly • Cukorbetegség • Súlykontroll

Diabetic Cukorbetegség

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

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

Hairball Szőrlabda képződés kezelése

TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA

TERMÉSZET és

 TUDOMÁNY
Természetes táplálkozási megoldások a kutyák és macskák jóllétéért
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A 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 vizsgálatokat, 
köztük a Székesfehérvári Állatkórház is. Ez az eljárás se-
gít elkerülni az altatási vagy a műtéti komplikációkat.
Tekintsd át preanesztetikai vizsgálati protokolljaid, 
és fontold meg, hogy minden preanesztetikai pa-
nelt kibővítesz-e hematológiai és elektrolit-vizsgá-
latokkal. A vérszegénységben, polycythaemiában, 
leukopeniában, leukocytosisban vagy thrombocytope-

niában szenvedő betegek altatása további vizsgálatok nélkül ellenjavallt. 
Elektrolit-egyensúlyi 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 – rutinszerűen 
szednek nem-szteroid gyulladáscsökkentőket, ACE-gátlókat, inzulint, gyógy-
hatású tápanyagokat, kemoterápiás szereket, glükokortikoidokat és immun-
szuppresszív gyógyszereket. A monitorozás lehetővé teszi a mellékhatások 
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 prefereál-
ni, 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 el-
oszlatni 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 gazdá-
nak is megmutatni rendellenes, vagy a normális laboratóriumi eredmé-
nyeket 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 kedvenceik 
egészségesek vagy betegek-e, és az ilyen információk megosztása meg-
erősíti a szemükben az állatorvos által nyújtott szolgáltatások értékét. Ne 
felejtsd el, hogy egy normális eredmény jó dolog és ugyanannyit ér, mint 
egy problémás eredmény. Ne habozz elkérni a teljes árat érte! Világosan 
– laikusok számára is érthetően – magyarázd el az állattulajdonosoknak, 
hogy e teszteredmények mit jelentenek. Az ügyfelek ilyenkor megköny-
nyebbülnek 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 érkeznek, 
amikor a műtőben vagy, egy másik ügyféllel tárgyalsz vagy telefonálsz, hogy 
érdeklődjön a négy napja laboratóriumba küldött minták vizsgálati ered-
ményei után. Hányszor kellett már elmagyaráznod egy ügyfélnek a vérkar-
bamid-nitrogén vagy az alkalikus foszfatáz enyhén megemelkedett értéke-
inek a jelentőségét, hogy azután meg kelljen ismételned ezt a beszélgetést, 
amikor 10 perc múlva az ügyfél házastársa is felhív telefonon? És mi van ak-
kor, ha egy olyan ügyféllel kell telefonon megbeszélned a laboreredménye-
ket, akivel emlékeid szerint nem is találkoztál? Akkor most képzeld el, hogy 
a kezdeti 30 perces vizsgálat alatt megvizsgálod a beteget, elvégzed a labo-
ratóriumi vizsgálatokat és megbeszéled az ügyféllel az eredményeket és a 
kezelést. A házon belüli diagnosztikai vizsgálatok időt takarítanak meg ne-
ked, 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 
kalibrálása 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
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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® 



FÉRGEK ELLEN..

MINDENKINEK..

SZARDELLA ÍZŰ..
HMMM.. NAGYON SZERETEM!
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