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Vajon az infláció 
ellen tényleg 
az állampapír a 
megoldás?

*Egy biokémiai in-house automata napi 5 laborvizsgálat esetén,
bruttó 15 900 forintos laborvizsgálati díj esetén 1 év alatt megtérül.

A NASA-nak 
fejlesztett 

technológián alapszik
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alatt 15 
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EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT 
CSAK ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA 

FEJLESZTETTÜNK KI.

Bezo-STOP 
paszta 60 ml

A gyomorban 
felhalmozódó 
trichobezoarok vagy 
szőrgolyók eltávolítására.

Bezo -Stop olajos alapú 
paszta. A gyomrot 
és az emésztő-/
gasztrointesztinális 
rendszer olajos réteggel 
vonja be, ahol az idegen 
testek elzáródást 
okozhatnak.
Adagolás:
Macskák: 1 ml paszta 
naponta vagy az állatorvos 
utasításai alapján.

www.biogenicvet.com

OPTI-Aid 
paszta 60 ml

Ízletes vitaminpaszta házi 
kedvenceknek.
Betegségből vagy 
betegség utáni felépülésre, 
kimerültségre, étvágy 
javítására alultáplált 
állatoknál. 
A paszta segíti a 
vitaminhiányos kutyák vagy 
macskák gyógyulását.
Adagolás:
Kutyáknak napi 2 ml,
Macskáknak napi 1 ml,
vagy az állatorvos utasításai 
alapján.

Urino 
paszta 60 ml

Az Urino paszta segít 
csökkenteni a struvit 
kövek kialakulását 
azáltal, hogy savasítja a 
vizeletet. Hasznos része 
lehet a macska-urológiai 
szindrómában (FUS) 
szenvedő macskák és a 
struvitkövek kialakulására 
hajlamos kutyák kezelési 
stratégiájának.

Támogatja a struvitkövek 
kiújulásának csökkentését, 
ha az állateledel 
megváltoztatása nem 
lehetséges. DL-metionint 
tartalmaz.
Adagolás: Állatorvosi javallat 
alapján

Kedvence egészségéért!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Tisztelt Partnerünk!

Már nyomát sem érzem annak a pár napnak, 
ami a pihenést jelentette az új év kezdete előtt. 
Bizton állítom, hogy a január egy pörgős hónap 
volt. Vásárlási lázban égtek a rendelők. Hozzáte-
szem, jó döntés volt a praxisok részéről kihasz-
nálni az adódó alkalmat. Áremelés előtt, jelentős 
kedvezményekkel vásárolhattak termékeket. 
Februárra az AlphaVet is több „Early-Bird” cso-
maggal készült. A Bioveta innovatív vakcináira, 
külső és belső élősködők elleni készítményekre, 
pain managementre és antibiotikum terápiáira 
is külön csomagot találtunk ki, a szokásos üzlet-
menettől eltérő kedvezményekkel és átlagban 
12 hónapos lejáratú termékekkel.*

Szerencsére jól indult az év és több szakmai 
szimpózium meghívott előadójaként beszélhet-
tem a praxismenedzsment és a praxisszoftver 
fontosságáról. Úgy gondolom, hogy ebben élen 
járunk.  2019. júniusában DokiforVets csapatunk 
elindította a Doki Personal Service (DSP) prog-
ramját. Az AlphaVet szervezet- és üzletfejlesztői 
központjával együttműködve a DokiforVets egy 
olyan ügyfélbarát kiszolgálóközpontot hozott 
létre, amely teljesen új alapokra helyezte az ügy-
felekkel való együttműködést. Célunk az volt, 
hogy az Ön számára még egyszerűbb és kényel-
mesebb legyen az ügyintézés. Ennek érdeké-
ben csapatunk létszámát 2 fővel bővítettük. 
Szolgáltatásunk fejlesztésében újabb mérföld-
kőhöz érkeztünk. 2023. január 1-től a Doki For 
Vets állatorvosi praxisszoftverhez kapcsolódó 
terméktámogatási szolgáltatást az Instant Sy-
stem Kft. fogja végezni, melynek legfontosabb 
eleme, hogy a praxisok számára rendszergazdai 
szolgáltatást is biztosítunk, hogy a szoftveres 
megoldás mellett a hardware és hálózati mű-
ködés is biztosított legyen a klinikákon. Ennek 
a vállalkozásnak az ügyvezetőjeként azon fogok 
dolgozni, hogy a praxisok ugyanolyan ügyviteli 
folyamatokat és technológiai hátteret tudjanak 
magukénak, mint a humán magánklinikák. Az 
ügyfeleink ugyanis egyre inkább ezen intézmé-
nyek szolgáltatási színvonalához hasonlítják a 
praxisainkat.

Eredményes munkát kívánva maradok 
tisztelettel!

Mozsár Andor 
Igazgató
Veterinary Companion Animal Divízió

ELŐSZÓ

Állategészségügy / Veterinary
Mozsár Andor
Igazgató | Veterinary Companion Animal Divízió
mozsar.andor@alpha-vet.hu | +36-30/400-2118
Tóth András
Kereskedelmi Igazgató-helyettes
Állategészségügyi és kereskedelmi igazgatóság vezetője
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
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
KELET - MAGYARORSZÁG
Észak-Alföld  Siska Annamária
+36(30) 440-0321  siska.annamaria@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 érvényesek! Az újságban szereplő akciók, 
végfelhasználói promóciók. Nagykereskedelmi partnereink nem vehetnek részt az akcióban. A kiadványban 
szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, de esetleges helyesírási, jelölési, számítási, szerkesztési vagy 
nyomtatási hibákért, a forgalmazók által rendelkezésre bocsátott adatokért, illetve magától értetődő, nyil-
vánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. Az újságban található fotók csak illusztráci-
ók, 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

Ha biztos 
akarsz lenni abban, 

hogy mindig a legjobb áron 
rendelsz, akkor használd az

www. alphaportal.hu

Ha még nincs alphaportal 
regisztrációja, igénylését leadhatja: 

vevoszolgalat@alpha-vet.hu
címen
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Az American Veterinary Medical Association je-
lentése szerint az Egyesült Államokban minden 
korábbinál több háztartásban tartanak házi ked-
vencet. Ez a trend teljes egészében megfigyelhető 
Magyarországon is. Ennek okán a hazai praxisok 
az elmúlt években egyre növekvő betegszámról, 
növekvő várakozási időről és túlterheltségről szá-
moltak be. Fejlesztőink számára adott volt tehát 
a feladat, hogy olyan kényelmi funkciókkal lássák 
el a szoftvert, melyek a praxisok még hatékonyabb 
működését segítik elő. Mostanság, amikor az 
infláció miatt a termékek és szolgáltatások ára az 
egekbe szökött, és a praxisoknak a költségeket to-
vább kellett hárítani a gazdák felé, egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen kényelmi szolgáltatásokat 
kínálnak a gazdiknak. Napjainkban a praxisoknak 
már nem árakkal, hanem a szolgáltatás minősé-
gében kell egymással versenyezniük. Ha valaki ár-
versenybe bocsátkozik, annak tisztában kell lennie 
azzal, hogy a praxisa működőképességét és ered-
ménytermelő képességét kockáztatja, és meg-
fosztja a vállalkozását a fejlődés lehetőségétől. Ha 
egy tőke- vagy eredményhiányos vállalkozás nem 
tud bérfejlesztésre, műszeres fejlesztésekre és új 
képességek, tudások megszerzésére pénzt fordí-
tani, akkor beteget fog veszíteni. A Doki for Vets 
alábbi funkcióval jelentősen javíthatod a praxisod 
ügyfélélmény indexét, valamint kollégáid munká-
ját is egyszerűsíteni tudod. 

1. Integráció in-hosue laboratóriumi 
berendezésekkel és szolgáltatásokkal!

Az integráció tipikusan a betegfelvétel és az új 
időpont generálás automatizálását jelenti, ami 
hatékonyabb asszisztensi adminisztratív folyama-
tokat eredményez és csökkenti az emberi hibák 
kockázatát.

Az in-house laborberendezések és a praxisszoft-
ver közötti „kétirányú” adatkapcsolat hiánya azt 
eredményezheti, hogy a felelős kollégának ma-
nuálisan kell bevinnie a költségeket és a releváns 
betegadatokat a rendszerbe. Ez emberi hibákhoz, 
a laborszolgáltatások költségeinek számlára való 
felvezetésének hiányához, valamint a későbbiek-
ben a vizsgálati eredmények elektronikus kórlap-
hoz való manuális párosítása okán is veszélyeket 
rejt. A kétirányú funkcionalitást biztosító Doki for 
Vets szoftver esetében a gazda kartonjából indít-

5 Doki for Vets 
SZUPER 

SZOFTVERFUNKCIÓ,
amely magasabb szintre emeli a 

praxisban a szakmai munkát

ható el a laborvizsgálat. Az adatok áttöltődnek 
a laborgépbe és az elkészült eredmény, már az 
ügyfél nevére szólóan, a gazda kartonjába töl-
tődik vissza a szoftverben. A funkció használa-
ta csökkenti a kézi adatbevitel szükségességét, 
csökkenti az elavult vagy nem szinkronizált ada-
tok által okozott hibák számát.

A kétirányú integrációs szoftvermegoldás az 
IDEXX és a Zoetis Vetscan in-house laborgépek 
esetén biztosított.

2. Online rendelés, amellyel időt és pénzt 
takarítasz meg!

Az online rendelés használatával csökkent-
heted a készletköltségeket. Hisz a Doki for Vets 
szoftverben beállítható, hogy 1-1 terméknek mek-
kora legyen a minimum készlete és, ha az alá 
csökken a készletérték, akkor jelez a szoftver. Így 
elkerüljük a túlkészletet. Ezen funkció használatá-
val időt takarít meg a praxis, mert nem kell a pol-
cokat monitorozni. Humán patikákban a legtöb-
bet használt funkció, hogy a nap végén a szoftver 
listázza, hogy az adott napon mi az, ami fogyott a 
készletről és arról a nap végén egy rendelési lista 
készül. Megfelelő felhasználói jogosultsággal ren-
delkező felhasználó, ezt a listát rendeléssé tudja 
fordítani, melyhez hozzáadhat még pluszban ter-
méket, vagy csökkentheti is a lista tartalmát. Az 
AlphaVettől rendelt termékek szállítólevél, vagy 
számla sorszám alapján rögzíthetők a készletre. 
Nem kell egyesével begépelni a terméket, árat, 
hanem a bizonylathoz tartozó tételek megjelen-
nek egy listanézetben, melyek darabszám elle-
nőrzést követően gombnyomással hozzáadhatók 
a készlethez. A rendszer mutatja, hogy az adott 
beszerzés a legutóbbi beszerzési árhoz képest ol-
csóbb, vagy magasabb áron történt.  

3. Az előírásoknak megfelelő vénykezelési 
megoldás 

A vényköteles kezelési rendszer segíti az admi-
nisztrációs terhek csökkentését. Az antibiotikum 
tartalmú készítmények esetén a rendszer külön 
megrendelőt generál, amit a vevőszolgálathoz 
beküldve biztosítani tudja a praxis a szabályszerű 
működést.

4. Virtuális látogatások valódi eredménnyel és 
Online időpontfoglalás

A járvány minden bizonnyal felgyorsította a 
kommunikációt, a virtuális ellátás iránti keresle-
tet. Egy esetleges személyes találkozáshoz nem 
kötött kontroll, vagy az első találkozás előtti kon-
zultáció a Doki for Vets-be épített videochat funk-
cióval teljeskörűen támogatott. A szoftver kezeli a 
perc vagy alkalomszerű konzultáció számlázását. 
A Dokiba épített online időpontfoglaló pedig a 
praxis weboldalába építhető időpontfoglaló mo-
dullal szinkronizálja a dokiban használt naptá-
rakat, mely lehet csoport, egyéni, vagy helyiség 
naptár is.

írta: Mozsár Andor
Igazgató | Veterinary Companion Animal Divizió
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5. A teljesítmény mindenek felett
Jó hír az adatvezérelt szemléletű praxisvezetők 

számára, hogy a Doki for Vets intuitív eredmény-
jelzői, statisztika modulja időszakra, állatorvosra, 
termékre, hatóanyagra, szolgáltatásra képes lis-
tázni a teljesítményt. Ezen mutatók tetszőleges 
időszakkal összehasonlíthatók. Így szezonalitás, 
készletgazdálkodás, dolgozói teljesítmény – és 
bevétel, vagy szolgáltatás értékesítés alapján is 
listázható. Ezen statisztikák használatával elérhe-
tő, hogy a praxisok teljesítményértékelése haté-
konyabban végezhető és a praxisban dolgozók-
nak átlátható bónusztervek alakíthatók ki.

Összegzés:

A Doki folyamatos fejlődésével, a hazai szoftve-
rek között kiemelkedő funkciólistájával teljesen 
megfelel annak az igénynek, hogy egy praxis 
pénzügyileg versenyképes maradjon a legmaga-
sabb szintű betegellátás mellett.  A csúcstechno-
lógiás egyedi megoldások gyakorlatba való integ-
rálása időt és pénzt takarít meg, mivel csökkenti 
a hibákat és növeli a termelékenységet, valamint 
elősegíti a magas színvonalú betegellátást.

Állatorvosok fejlesztik állatorvosoknak!

WEBOLDALBA INTEGRÁLHATÓ 
TETSZŐLEGES NAPTÁRT 

KEZELŐ ONLINE IDŐPONT 
ÉS VIDEOCHAT MODUL

VÁRÓTERMI 
BETEGBEHÍVÓ 

RENDSZER

20 ÉV 
PRAXISIGÉNY 

1 SZOFTVERBEN

EGYEDI ÁLLATORVOS 
AZONOSÍTÁS ÉS 

NAPTÁR

KÓRLAP ÉS 
KEZELÉSI SABLON 

KIBŐVÍTETT 
SYMPTOMA LISTÁVAL

ÉLŐ 
PETVETDATA 
KAPCSOLAT

PROFESSZIONÁLIS 
KARTON, KÉSZLET 

ÉS ÁLLAT 
NYILVÁNTARTÁS

Bővebb információ 
a szoftver funkciókról és árakról: 

w w w.dok i for vets .hu

Minden terméktámogatási szerződéssel rendelkező Doki for Vets felhasználó 

INGYEN BIZTOSÍTJUK A                                              

SZOFTVERT A TELJES PRAXISRA*!

K O M P L E X  P R A X I S S Z O F T V E R
297 000 Ft 
értékű ajándékkal!*
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Kifejlett és lárvastádiumú gyomor-bélrendszeri fonálférgekkel, tüdőférgekkel, gyomorbagócs lárvák-
kal és galandférgekkel fertőzött lovak kezelésére.
Használati utasítás szerinti javallatok
A széles spektrumú avermektin származékok – ivermektin, moxidektin – amelyek még az ektoparazitákkal 
szemben is hatékonyak – nem rendelkeznek galandféreggel szembeni aktivitással. A galandférgekkel 
szemben ezért egy további hatóanyagot, a prazikvantelt is be kell iktatnunk a gyógyszeres megelőzést 
(vagy kezelést) célzó féregellenes protokollba. Az egyidejűleg fennálló galandféreg fertőzések 
kezelésére kombinált készítményként a Noromectin Prazikvantel paszta áll rendelkezésre: prazikvantel 
tartalmának köszönhetően a fenti paraziták mellett a kifejlett galandférgeket is elpusztítja.
Hatóanyag 
Ivermektin 18,7 mg/g, prazikvantel 140,3 mg/g
Adagolás
200 µg ivermektin és 1,5 mg prazikvantel testtömeg-kilogrammonként, amely megfelel 1,07 g pasztának 
100 testtömeg kilogrammonként.

Használati utasítás szerinti javallatok
Lovaknak a felsorolt galandférgek, fonalférgek kifejlett példányai és különböző fejlődési stádiumú lár-
vái, valamint ízeltlábúak lárvái által okozott fertőzöttségének kezelésére. Fonalférgek: Nagy strongyli-
dák: Strongylus vulgáris (kifejlett és az artériákban vándorló lávák), Strongylus edentatus (kifejlett és a 
szövetekben vándorló L4 lárvák), Strongylus equinus (kifejlett). Kis strongylidák: Triodontophorus spp. 
(kifejlett), Cyathostomum, Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus 
spp. (ivarérett és a nem hipobiotikus, mukozális lárvák). Parascaris equorum (kifejlett és lárva). Oxyuris 
equi (lárva). Trichostrongylus axei (kifejlett). Strongyloides westeri (kifejlett). Habronema spp. (kifejlett), 
Onchocerca spp. mikrofilária bőr onchocercosis. Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és lárva). Ga-
landférgek: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana. Kétszárnyúak, 
lóbagócsok: Gasterophilus spp. (lárva). Mivel csikókban a galandféreg fertőzöttség nem jelentkezik 2 
hónapos kor előtt, két hónapos kor alatti csikók kezelése nem szükséges.
Hatóanyag 
Ivermektin 18,7 mg/g, prazikvantel 140,3 mg/g

Adagolás
1, 07 g paszta/100 ttkg. A fecskendőn található első osztás 100 ttkg, minden további 50 ttkg kezelésére 
elegendő. A 7,49 g hatáserősségű kiszerelés 700 ttkg ló kezelésére elegendő.

A z  
kiemelt termékei

lovaspr ax isok  számár a

NOROMECTIN 
PRAZIKVANTEL DUO 

paszta

EQUIMAX paszta

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL
A SZÉKESFEHÉRVÁRI ASKA MENHELYET! 18494644-2-07

Köszönöm, hogy adód 1%-val 
az ASKA menhelyet 

támogatod.
 Én nekik köszönhetem az életem.

Henna

Galand-
férgek

Orsó-
férgek

Tüdő-
férgek

Kis 
strongylidák

Hegyesfarkú
giliszták

Gyomor-
bagócsok

Nagy 
strongylidák



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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

7  FEBRUÁR

Használati utasítás szerinti javallatok
Lovak aktív immunizálására szolgál a lóinfluenza-vírus, illetve a ló herpesz vírus (EHV-1) okozta légúti 
fertőzés előfordulásának csökkentése és a klinikai tünetek enyhítése érdekében. Aktív immunizá-
lásra szolgál a ló herpesz vírus (EHV-1) által a vemhes kancáknál kiváltott vetélések előfordulásának 
csökkentése érdekében.
Hatóanyag 
Egy oltási adag (1 ml) tartalmaz: Inaktivált lóinfluenza-vírus alábbi törzsei: A/Equi 2/Brno 08 (amerikai 
típus) H3N8 legalább 6,0 log2 HIT1 A/Equi 2/Morava 95 (európai típus) H3N8 legalább 6,0 log2 HIT1 
Inaktivált ló herpesz vírus 1. típusa (EHV-1) legalább 2,1 log10 VNI2 
Adagolás
A vakcinát mélyen intramuszkulárisan kell beadni. 
A lóinfluenza és a herpeszvírus elleni alapimmunizálás: Az első vakcinázás 6 hónapos életkorban, a 
második vakcinázás 4 hét múlva. Emlékeztető oltás: Az első emlékeztető oltást (a harmadik adagot) 3 
hónappal az alapimmunizálás után kell beadni, az utána következő újraoltásokat 6 hónaponként kell 
végezni. Vemhes kancák vakcinázása: A lóherpeszvírus által kiváltott vetélések előfordulásának csök-
kentésére a fedeztetést követő második hónapban, továbbá a vemhesség 5-6, majd a 9. hónapjában 
kell egy-egy adag vakcinát beadni a vemhes kancáknak.

Használati utasítás szerinti javallatok
Lovak aktív immunizálására a lóinfluenza vírus okozta klinikai tünetek előfordulásának csökkentésére
és a vírus fertőzés utáni terjedésének csökkentésére.
Az egyedüli monovalens influenza elleni vakcina lovaknak!
Hatóanyag 
Inaktivált lóinfluenza-vírus törzsei: H3N8, A/Equi 2/Morava 95 (európai típus)

A tetanusz toxoid egy ló „core vakcina” (mint pl. herpesz, influenza, tetanusz, veszettség, Nyugat-ní-
lusi láz) 
Használati utasítás szerinti javallatok
Alapimmunizálás 2 dózis 3 hetes időközönként 3 hónaposnál idősebb állatok számára. Emlékeztető 
oltás két év után, lovaknál 4 év után ajánlatos elvégezni. A második emlékeztető oltás korábban is 
beadható. Használat előtt a vakcinát alaposan rázzuk fel! 1 oltási adag: - 1 ml, az egyén életkorától, 
súlyától és fajtájától függetlenül.
Alkalmazási mód: intramuszkulárisan javasolt, lehetőség szerint farizomba. Nagyon nyugtalan lovaknál 
a készítmény beadható a nyaki vagy szegy izomba.
Hatóanyag 
Anatoxinum tetanicum purificatum RP ≥ 1*
Állatfajok: Ló, szarvasmarha, juh, kecske, kutya
A tetanusz vakcinák általános használata a praxisban
A,  Alapimmunizálás 2 oltásból áll 4-8 hetes időközzel, egy éven belül célszerű beadni a harmadik 

vakcinát is, majd 1-2 évente ismétlő oltások. Az állatorvosok többsége a betegség veszélyessége 
miatt az évenkénti ismétlést javasolja.

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

BIOEQUIN FH vakcina

BIOEQUIN F vakcina

CLOTEID 4 vakcina
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Biocan Novel 
Puppy
A kölykök első vakcinája
Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-,
Parvovírus vakcina
Új törzsek, fokozott 

immunitás 
kezdő 
oltásként.

Biocan Novel 
DHPPi/L4
Kombinált emlékeztető 
oltás 4 Leptorspira törzzsel
Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-, 
Parvo-, Parainfluenza 2 vírus, 

inaktivált Leptospira 
icterohae-
morrhagiae, 
L. canicola, L. 
grippotyphosa, 
L. interrogans, 
Bratislava 
szerovariáns

Biocan M

Nincs konkurencia a 
Microporum okozta 
bőrgombásodás ellen!
Hatóanyag/összetétel:

- Inaktivált 
Microsporum canis
Gyors 
hatékonyság 
macskák és 
kutyák gomba-
fertőzésében.

Biocan Novel 
DHPPi/L4R
A „nagy kombi” vakcina, 
mely 4 Leptospira törzs 
ellen is véd!
Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált szopornyica-, Adeno-, Parvo-, 

Parainfluenza 2 vírus, 
inaktivált Leptospira 
icterohae-morrhagiae, 
L. canicola, L. 
grippotyphosa, L. 
interrogans, Bratislava 
szerovariáns, inaktivált 
veszettség vírus

Borrelym 3

Az elérhető egyetlen 
vakcina a három 
leggyakoribb Borrelia 
törzzsel szemben
Hatóanyag/összetétel:

- Inaktivált B. 
burgdorferi sensu
stricto, B. garinii, B. 
afzelii törzsek
Széles körű 
védelem 
háromféle 
törzzsel szemben.

Cloteid 4

A tetanusz toxoid a 
lovak alapvakcinája, 
és immunizálási 
programjának fontos része
Hatóanyag/összetétel:

Anatoxinum 
tetanicum 
purificatum RP ≥ 1
Adjuváns: Algeldrat 
0,1 ml
Segédanyag: 
Tiomerzál 0,15 mg

BioEquin F

Lovak aktív immunizálására 
a lóinfluenza vírus 
okozta klinikai tünetek 
előfordulásának 
csökkentésére és a vírus 

fertőzés utáni 
terjedésének 
csökkentésére
Hatóanyag/összetétel: 
Inaktivált lóinfluenza-
vírus törzsei: H3N8, 
A/Equi 2/Morava 95 
(európai típus)

BioEquin FH

Az EHV-1 okozta vetélés és 
lóinfluenza megelőzésére
Hatóanyag/összetétel:
- inaktivált lóinfluenza törzsek: 
H3N8 európai és amerikai 
típusa; inaktivált ló herpesz 

vírus EHV-1 típusa.
Vakcina törzsek által 
kiváltott légúti tünetek 
csökkentésére, 
vemhes kancák 
esetében vetélés 
megelőzésére ajánlott.

Pestorin Mormyx

„Összevezetett” nyúloltás-
hoz, rendelők számára is
Hatóanyag/összetétel:

- Nyulak vérzéses 
betegségének inaktivált 
vírusa (RHDV-1), 

attenuált 
Myxomatosis 
vírus
Kedvtelésből 
tartott nyulak 
számára is 
ajánljuk.

Biocan P

Kedvező ár/érték arány!
Hatóanyag/összetétel:
- Attenuált kutya parvovírus
Kutyák parvovírus 
kezelésére.

Biocan R

Amikor monovalens 
veszettség vakcinára van 
szükség
Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált veszettségvírus

Veszettség 
elleni alap 
immunizálásra. 
10 adagos 
kedvező ár/
érték arány.

Biofel PCH

Macskának már a 
vemhesség első 
szakaszában is adható!
Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált macska  
panleukopénia-, calici-, 

herpeszvírus
Kedvező 
mellékhatás 
profil, korai 
vemhességben is 
használható.

Bivalens Borrelia vakcina
Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált Borrelia garinii, 
Borrelia afzelii

Javaslat: 12 
hétnél idősebb 
kutyák aktív 
immunizálására 
Lyme kórral 
szemben.

Biocan B

Biocan coronát a kutya
coronára!
Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált kutya coronavírus

Javaslat: 5 hétnél 
idősebb kutyák aktív 
immunizálására 
coronavírussal 
szemben.
Hiánypótló 
termék kutyák 
corona-vírus 
fertőzései ellen.

Biocan C

Kutyák aktív 
immunizálására 
8 hetes vagy annál idősebb 
korban.
Szopornyica, fertőző 

májgyulladés, 
parvovírus okozta 
bélgyulladás, 
parainfluenza és 
a leggyakoribb 
leptospira 
szerotípusok 
ellen

Biocan Novel 
DHPPi/L

A JÖVŐ VAKCINÁI

Kiemelt szezonindító, 
áremelés előtti vakcina ajánlatok

akár 20% rabattal!
Részletek a megrendelő lapokon.
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PLANET TRANSZPONDER 
CHIP Datamars Normál T-PI 2,12
Ház anyaga:  
biokompatibilis üveg
Mérete: 
2,12 ± 0,05 mm 
x 13,3 ± 0,4 mm
Súly: 0,114 g

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK

 Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált veszettségvírus
Veszettség elleni alap immunizálásra.
10 adagos kedvező ár/érték arány

ÁTÜTŐ ERŐ, 
NAGYFOKÚ 

VÉDELEM

AKCIÓS CSOMAG-
AJÁNLATUNK:

500 adag Biocan R vakcina és minimum 
100 darab Planet Datamars Normál T-PI 2,12 

transzponder chip vásárlása esetén

AJÁNDÉKBA ADUNK
100 adag Biocan R és 200 szem 

Noroverm Trio féreghajtó tablettát!

Biocan®R
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SZÉLESKÖRŰ JÓVÁHAGYOTT 

JAVALLATOK

BŐRFÉRGESSÉG KEZELÉSÉRE 

IS KUTYÁKBAN

HATFÉLE 

HATÁSERŐSSÉGBEN

A MOXICLEAR 

BIZTONSÁGOS

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

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.

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!

SPECIÁLIS  

KLINIKA CSOMAG

akár 40% 

rabattal!

Részletekért keresse 

vevőszolgálatot, 

vagy területi 

képviselőjét!

SPECIÁLIS  

KLINIKA CSOMAG

akár 40% 

rabattal!

Részletekért keresse 

vevőszolgálatot, 

vagy területi 

képviselőjét!

SPECIÁLIS  

KLINIKA CSOMAG

akár 40% 

rabattal!

Részletekért keresse 

vevőszolgálatot, 

vagy területi 

képviselőjét!
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SZÉLESKÖRŰ JÓVÁHAGYOTT 

JAVALLATOK

BŐRFÉRGESSÉG KEZELÉSÉRE 

IS KUTYÁKBAN

HATFÉLE 

HATÁSERŐSSÉGBEN

A MOXICLEAR 

BIZTONSÁGOS

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

Diroflilaria immitis Dirofilaria repens

bolha orsóféreg Spirocerca lupi fülrüh bolhalárva kampósféreg tüdőféreg fejrüh

mikrofiláriák tetű ostorféreg Crenosoma Demodex

Innováció és megbízhatóság az állatorvosok szolgálatában.

BRAVECTO 
TABLETTA 
Hatóanyag: 

Fluralaner 
1000 mg

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK

BIOCAN R VAKCINA

Veszettség elleni aktív 
immunizálásra, a fertőzés 

és az általa  
okozott elhullás 

megelőzésére

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK

Uranotest®

Uranotest® Dirofilaria
• A nőstény parazita ivarszervétől független 14 kDa an-

tigénre reagál, így nemcsak a nőstény, hanem a hími-
varú férgeket is kimutatja. 

• Már egyetlen felnőtt féreg jelenlétét és az éretlen nős-
tényeket is kimutatja.

• Innovatív egy lépéses technika: 3 csepp minta elegen-
dő, nem szükséges reagenseket hozzáadni.

Uranotest® Giardia
• A Giardia antigén kimutatása: kiküszöböli a Giadria cisz-

ta időszakos ürítésével járó problémát a bélsárben.
• Sokkal nagyobb érzékenységű, mint a hagyományos 

mikroszkópos módszerek.
• Nem ad keresztreakciót más bélrendszeri patogénekkel.
• Kényelmes az állattulajdonosnak: nem szükséges 3-5 

napon át bélsármintákat gyűjteni.

NOROVERM TRIO
FÉREGHAJTÓ
(1 tabletta tartalmaz): 
Prazikvantel 50,0 mg  
Pirantel-pamoát 144,0 mg 
Fenbendazol 200,0 mg
Kutyák bélféreg fertőzöttségének a 
gyógykezelésére. A három hatóanyag 
kombinációjának eredményeként 
a széles spektrumú 
anthelmintikum a következő 
bélférgek ellen hatékony: 
- Toxocara canis, Toxascaris 
leonina okozta orsóférgesség 
- Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stenocephala okozta 
kampósférgesség - Trichuris vulpis 
okozta ostorférgesség - Dipylidium 
caninum, Taenia spp.,  
Echinococcus spp.  
okozta  
galandférgesség

BRAVECTO 

TAVASZI 

CSOMAGOK

Rrendelés esetén  

minden Urano rapid 

tesztre

-5%

A tavaszi Bravecto csomagokkal 
történő együttes megrendelés 
esetén, 11-20 hónapos lejárati idővel: 5+2 10+5
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A DOXYCARE 
250 db-os ízesített tabletta 

40 mg-os és 200 mg-os 

kiszerelésben is kapható. 

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

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.

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

COMPLEX
MARBOGEN

OLDATOS FÜLCSEPP 
KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V.

Hatóanyag: Marbofloxacin, 
ketokonazol, prednizolon, 

gentamicin
Kiszerelés: 10 ml

KÉNYELMES HASZNÁLAT

VEGYES BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉRE

HÁRMAS HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ A 
HATÉKONY KEZELÉSHEZ

4 HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

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.

METRONIDAVET 
250 mg / 500 mg 10x10 tabletta

AJÁNLÁSÁVAL
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS!

Hatóanyag:  Metronidazol 250 mg/500 mg
Célállat fajok: Kutya és macska
Javallatok: Giardia spp. és Clostridium 
spp. (vagyis C. perfringens vagy 
C. difficile) által okozott 
gyomor bélrendszeri 
fertőzések kezelése.
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 akció 
a 250 mg-os és az 500 mg-os 

kiszerelésre is vonatkozik.

Tavaszi 

készletfeltöltés

RENDKÍVÜLI 

CSOMAG-

AKCIÓBAN!

Részletek a 

megrendelő-

lapon!

Tavaszi 

készletfeltöltés

RENDKÍVÜLI 

CSOMAG-

AKCIÓBAN!

Részletek a 

megrendelő-

lapon!

Tavaszi 

készletfeltöltés

RENDKÍVÜLI 

CSOMAG-

AKCIÓBAN!

Részletek a 

megrendelő-

lapon! Tavaszi 

készletfeltöltés

RENDKÍVÜLI 

CSOMAG-

AKCIÓBAN!

Részletek a 

megrendelő-

lapon!
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A parvovírus 
      jelen van! 

De van 
megoldás!

Hidrokortizon-
aceponát Ecuphar
0,584 mg/ml 74 ml

Célállat fajok: Kutya
Javallatok: Kutyák gyulladással és viszketéssel járó bőrel-
változásainak tüneti kezelése. 
Adagolás: Külsőleges alkalmazásra.

A viszkető és gyulladásos dermatózis 
szimptomatikus kezelése 

hálás kutyákat 
eredményez.

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK
Kedvező 

ár/érték arány!
Hatóanyag/ 

összetétel:  
Attenuált kutya 

parvovírus

Amikor 
PARVOVÍRUS 
ELLENI 
VAKCINÁRA 
van szükség!

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

Biocan®P
DMG + Betaine 

immunerős í tő  cseppek 
társá l la tok  számára

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

AJÁNLÁSÁVAL
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS!

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.
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ALZANE 
5MG/ML
Javallatok:
Az atipamezol-hidroklorid 
szelektív a2-antagonista, a 
medetomidin és a dexme-
detomidin nyugtató hatásá-
nak megszüntetésére javallott 
kutyában és macskában.

DORBENE
1MG/ML
Javallatok:
Nyugtatásra, az állatokkal való 
bánás megkönnyítésére, alta-
tást megelőző premedikációra 
kutya és macska számára.

5 db

ALZANE 

vásárlása esetén 

AJÁNDÉK
1 db 

DORBENE!

Hatóanyag: 

atipamezol-hidroklorid

Hatóanyag: 

medetomidin-hidroklorid

3+1
akció!

Minden cseppel kevésbé fáj!

Ne hagyd, hogy az öregedés és az osteoarthritis lelassítsa! 
FÁJDALOMMENTES SZÜLETÉSNAPOK MEGFIZETHETŐ ÁRON 
gyulladáscsökkentés és fájdalomcsillapítás akut  
és krónikus mozgásszervi rendellenességek esetén

Meloxidyl 
Dog 
szuszpenzió 
10 ml
Meloxikám 
1,5 mg/ml

Meloxidyl 
Dog 
szuszpenzió 
32 ml
Meloxikám 
1,5 mg/ml

Meloxidyl 
Dog 
szuszpenzió 
100 ml
Meloxikám 
1,5 mg/ml

Meloxidyl 
Cat 
szuszpenzió 
15 ml
Meloxikám 
0,5 mg/ml
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Rövid ideig tartó általános anesztézia 
kiváltására ló, szamár, kutya és macska 

számára diagnosztikai és terápiás 
beavatkozások során

Intramuszkuláris és intravénás alkalmazás. 
Intravénás alkalmazás javasolt nagyállatoknál.

Narkamon
Ketamin 100mg/ml | 50 ml

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

TENGERIMALAC  |  VADÁSZGÖRÉNY  

Inhalációs 
anesztézia
bevezetésére és 
fenntartására. 

ISOFLUTEK
1000 mg/g

Hatóanyag: Izoflurán 1000 mg/g

Ketabel 100 mg/ml 
oldatos injekció 25 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz:  
Ketamin (hidroklorid formában) 100 mg
Segédanyag: Klórbutanol-hemihidrát 5 mg
Célállat faj: kutya, macska, szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, 
tengerimalac, hörcsög, nyúl és laboratóriumi állatok
Adagolás: Lassú intravénás és intramuszkuláris alkalmazásra. 
Laboratóriumi állatok esetében intraperitoneálisan is lehet 
alkalmazni. A ketamint nyugtatószerrel kell kombinálni.
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PROBIOTIKUMOKAT ÉS POSZTBIOTIKUMOKAT TARTALMAZÓ 
FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY 

KUTYÁK, MACSKÁK, VALAMINT LOVAK RÉSZÉRE

A termék csak az állatorvosi csatornákon keresztül érhető el!

ÚJ!

Az antibiotikumok alkalmazásának csökkentése és az antimikrobiális rezisztencia visszaszorítása érdekében jöttek létre 
ezek az egyedi megoldást jelentő termékek az állatorvosi piacon. Probiotikumok és posztbiotikumok az antibiotikumos 

kezelés alatt és után is használhatók az emésztőrendszer épségének megóvása érdekében.
A jó emésztés és az immunitás az egészséges mikrobiomhoz kötött. Nagyon ígéretesek az állatorvosok visszajelzései 

arról, hogy a termék hosszú távú használata mellett az emésztési problémákkal küzdő pácienseik javulnak.
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Nem érzem 

jól magam a 

bőrömben

Ízületi 
problémáim 

vannak

Allergiásbőrgyulladás problémám van

Emésztési 
problémáim 

vannak

Anémiás tüneteim vannak

ÍZÜLETEK 
VÉDELMÉRE 
Arthro Collagen

Pro Collagen
Arthromax S/L/G

HÚGYÚTI 
FERTŐZÉSEKRE 

Vetamanoza tabletta
Vetamanoza por

UrinoCat
UrinoDogMÁJMŰKÖDÉS 

TÁMOGATÁSÁRA
Hepato Forte

Hepatosil Advanced

SZÍVMŰKÖDÉS 
TÁMOGATÁSÁRA 

Cardio

IMMUNRENDSZER 
ERŐSÍTÉSÉRE

Immuno
Immunoxantin

EMÉSZTÉSI 
PROBLÉMÁKRA 
ProBio por / paszta

Multipro
Carbon Active

VÉRSZEGÉNYSÉGRE 
Hemoplex

VESEMŰKÖDÉS 
TÁMOGATÁSÁRA

Renitine
Renal

NEURO-
DEGENERATÍV 

BETEGSÉGEKRE 
Neurovet 

Alpha Complete

SZORONGÓ, FÓBIÁS
PROBLÉMÁKRA 

Calmatonin

BŐR- ÉS 
SZŐRBETEGSÉGEKRE 

Skin&Fur

PORC ÉS ÍZÜLET 
MŰKÖDÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA, 
MOZGÁSKÉPESSÉG 
FENNTARTÁSÁRA

Arthroflex IN
Arthroflex MAIN

KOGNITÍV FUNKCIÓK 
MEGŐRZÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSÉRE

Senophtan 

KÖLYÖKKUTYÁKNAK
Day&Night 

VEMHES ÉS SZOPTATÓ 
KUTYÁKNAK
Mamma's Vit

A JÓ KÖZÉRZETÉRT
Happy Pet Adult/Small

Fitpet Control

REHIDRÁLÁSRA, 
ELEKTROLIT PÓTLÁSRA

Hydropet

FERTILITÁS 
JAVÍTÁSÁRA 
Fertilvet Boost

ÚJ!
ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

MÁR TÖBB MINT 350 RENDELÓ́BEN!

EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT 
CSAK ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA 

FEJLESZTETTÜNK KI.

www.biogenicvet.com



FROM GOOD TO GREAT - AHOL A JÓBÓL KIVÁLÓ LESZ
a termékképek illusztrációk18   FEBRUÁR

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

HA FONTOS A JÓ ÁR 
ÉS A MINŐSÉG! 

Kisebb és fejlődő praxisok számára 
az AlphaVet elérhető legjobb 

konstrukciójában kompakt 
és professional ultrahangok

•  Figyelembe vette a felhasználók leggyakoribb  
kérését, több fejlett funkciót és képességet  
adva ehhez az ultrakompakt testhez a jobb  
szabadalmi ellátás érdekében

• Könnyen kezelhető
• Könnyen használható
• Kettős szondatartó
• Egyedi LED: csökkenti a szem fáradtságát
• DICOM (opció)
•  Forgatható LED monitor (0- 30″)tailer a különböző látószögekhez
• USB, VGA
• Beépített akkumulátor: 2,5 óra
•  Billentyűzet kialakítás: a könnyű és gyors hozzáférésért

•  Intelligens szoftver az OB számára,  
nagy hatékonyságú és pontos mérőeszközök

•  Automatikusan méri: BPD, HC, AC, FL, NT
•  Egy lépés az eredmény eléréséhez
•  210° körüli rendkívül széles látószög
•  Több diagnosztikai információt nyújt
•  Időt takarít meg, javítja a hatékonyságot
•  Pontos szívfunkció-elemzési adatok beszerzése.
•  Pontos szívmérési paraméterek elérése bármely szakaszról és 

bármely szögről.
•  Kiváló és kényelmes a nehéz betegvizsgálathoz

CBIT 6  V ET
Szakértők elérhető közelségben

ECO6  V ET
Még fejlettebb, még erősebb

1-2 ÁLLATORVOSOS, 

KIS BETEGSZÁMÚ 

PRAXISHOZ AJÁNLJUK

TÖBB ÁLLATORVOSOS, 

NAPI 15 BETEGSZÁM FELETTI 

PRAXISHOZ AJÁNLJUK

AJÁNLÁSÁVAL
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS!

2 290 000 Ft + ÁFA
60 napos fizetési határidővel

-25%

4 990 000 Ft + ÁFA
60 napos fizetési határidővel

-13%

2 690 000 Ft + ÁFA
12 havi részletre

-12,5%

CBIT6VET

ECO6VET

ECO6VET
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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!CSAK 5 GÉPMÁR

MARADT!
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FW2-VET 
Infúzió melegítő
•  Kompakt és könnyű
•  Színes LCD képernyő 

részletes információkkal
•  Dupla horonyfűtés két 

infúziós készlethez
•  Risztás túlmelegítés és 

alacsony hőmérséklet 
esetén.

•  Kétféle rugalmas 
felszerelés: akasztóval 
vagy pólusbilinccsel

HK-T100VET 
Infúziós pumpa
•  3,5 hüvelykes érintőképernyő
•  12 óra hosszú élettartamú 

akkumulátor
•  fejlett behatolási IP44-es 

védettség
•  Kompatibilis lehet egy 

szabványos infúziós készletek 
széles választékával

•  Az áramlási sebességek a 
következők 0,10ml/h és 
2001,00ml/h között változik 
0,01ml/h lépésekben

HK-100VET 
Infúziós pumpa
•  Nagy érzékenységű 

levegőbuborék-érzékelő 
érzékelő és nyomás 
érzékelő biztosítja az 
infúzió biztonságát

•  Hosszú élettartamú 
akkumulátor:  
5 óra 25ml/h mellett.

•  Idő mód,testsúly mód, 
intermittáló mód

•  0,1-1200mL/óra áramlási 
sebességtartomány

HK-400III 
Fecskendő pumpa
•  Sebesség mód, idő mód, 

testtömeg mód, dózis 
mód, intermittáló mód

•  5 – 50 ml fecskendőig
•  Sebességtartomány: 

0,1 – 1500 ml/h

D-PRO VET DENTAL UNIT
Állatorvosi fogászati egység
A D-pro állatgyógyászati fogászati kezelőegység különféle funkciókat kínál az állatorvosok 
számára. Például csiszolást, polírozást, vágást és tisztítást, valamint megkönnyíti és 
hatékonyabbá teszi az állatok szájhigiéniájával kapcsolatos mindennapi munkát.

2 749 000 Ft+ÁFA

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

CSAK MOST!

74 990 Ft+ÁFA

-15%
HFW2 189 990 Ft+ÁFA

-15%
HHK100

199 990 Ft+ÁFA

-15%
HHKT100

189 990 Ft+ÁFA

-15%
HHK400
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Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől 
további felvilágosítást!

CANGLOB®

DHLaPPi
hiperimmun szérum  
kutyák részére

6070  Izsák, Kossuth u.60., 
Email: bacsvet@t-online.hu

A termék lejárati ideje: 
2023.06.30.



(sarolaner, moxidektin, 
pirantel rágótabletta)

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ: A Simparica Trio szarolanert tartalmaz, ezért idegrendszeri tünetek, mint pl. 
remegés, a mozgáskoordináció hiánya vagy görcsök, nagyon ritka esetben előfordulhatnak a gyógyszer biztonságos-
ságára vonatkozó, engedélyezést követő tapasztalatok alapján. Emésztőrendszeri tünetek, mint pl. hányás és hasme-
nés, valamint szisztémás rendellenességek, mint pl. levertség, étvágytalanság nagyon ritka esetben előfordulhatnak 
a gyógyszer biztonságosságára vonatkozó, engedélyezést követő tapasztalatok alapján. Ezen tünetek jellemzően eny-
hék és átmenetiek. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhes, laktáló, illetve tenyésztésre 
szánt kutyákban. Ezen állatok kezelése nem javasolt. Lásd a termékhez csatolt érvényes használati utasítást.
† Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus 
‡ Éretlen kifejlett és kifejlett Toxocara canis és kifejlett Toxascaris leonina; L4, éretlen kifejlett és kifejlett Ancylostoma caninum és kifejlett Uncinaria stenocephala.

Minden védjegy a Zoetis Services LLC vagy egy kapcsolódó vállalat vagy licencadó tulajdonát képezi, hacsak másként nem jelezzük. © 2022 Zoetis Services LLC. Minden jog fenntartva. 

1 havi rágótablettába zárva:

Simparica Trio az első rágótabletta

TÖBBSZÖRÖS 
VÉDELEMMEL

Bizonyított védelem a szívférgesség ellen

4 különböző kullancsfajt† és bolhát  
pusztít el

Rendkívül hatékony orsó- és  
kampósférgek‡ ellen

Már 8 hetes kortól biztonságosan adható  
kutyák számára 1,25 kg felett

Csupán egy  
Simparica Trio 
rágótabletta hatékony 
védelmet nyújt egész 
hónapon át.

Az állatgyógyászati készítmény neve: Simparica Trio rágótabletta kutyák számára. Hatóanyag(ok): sarolaner, moxidectin, pirantel. Javallatok: Külső és belső élősködőkkel fertőzött, vagy a vegyes fer-
tőzésnek kitett kutyák számára. Az állatgyógyászati készítmény alkalmazása kizárólag abban az esetben ajánlott, amikor kullancsok, bolhák vagy atkák, valamint gyomor-bélrendszeri fonalférgek elleni 
kombinált kezelés szükséges. Az állatgyógyászati készítmény egyidejűleg hatékony a szívférgesség, az angiostrongylosis és thelasiosis megelőzésében. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyag-
gal/hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Szájon át történő alkalmazásra. Az állatgyógyászati készítményt a sarolaner 1,2–2,4 mg/kg, a moxidektin 
0,024–0,048 mg/kg és a pirantel 5–10 mg/kg dózisában kell alkalmazni. É.e.ü.v.i: Nem értelmezhető. Különleges tárolási előírások: 30°C alatt tárolandó.
Engedélyes: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium. 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy  
kérdezze a Zoetis képviseletét: Zoetis Hungary Kft., 1124 Budapest Csörsz u. 41. Tk.sz.: EU/2/19/243/001-018. Csak állatorvosi vényre kiadható készítmény.

Dokumentum lezárásának dátuma: 2023.01.09. CASIT115/01.07

SZÍVFÉRGESSÉG ELLEN
BOLHÁK & KULLANCSOK† ELLEN
ORSÓ- ÉS KAMPÓSFÉRGEK‡ ELLEN
DEMODICOSIS KEZELÉSÉRE
SARCOPTES RÜHÖSSÉG KEZELÉSÉRE
THELAZIA CALLIPEDA OKOZTA  
SZEMFÉRGESSÉG MEGELŐZÉSÉRE



TARTÓS VÉDELEM GYORSAN 
ÉS EGYSZERŰEN

1 Taenzler et al. Parasites & Vectors. 2014;7:567.
2 Wengenmayer et al. Parasites & Vectors. 2014;7:525.

Copyright © 2020 Intervet International B.V., amely MSD Animal Health néven is ismert. Minden jog fenntartva. HU-BRV-230100001

Intervet Hungária Kft.*, az MSD Animal Health tagja, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet 
Telefon: +36 1 439 4540 Fax: +36 1 439 4549 E-mail: info.hungary@merck.com Web: www.msd-animal-health.hu 
* a Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA leányvállalata 
A hirdetés nem teljes körű! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!

A BRAVECTO akkor és ott védi meg az Ön pácienseit, amikor és ahol 
erre szükségük van. Már 2 órán belül megkezdi a paraziták biztonságos 
elpusztítását, és ez a hatása akár 12 héten át is megmarad.1,2  
Támaszkodjon a kutyák és macskák számára kifejlesztett, fluralaner-
tartalmú készítményeink példátlanul hosszú hatástartamára! E készítmények 
már a bevezetésük óta folyamatosan igazolják egyedülállóan magas szintű 
hatékonyságukat és ártalmatlanságukat. Egyszerűen élvezze a nyugalmat 
kedvenc készítményének alkalmazását követően!

12 TwElVE-wEEk*

protection

Tavaszi akció a teljes Bravecto termékcsaládra!

20+3, 50+11, 100+25, 150+40, 200+60
Az akció időtartama: február 01. – május 31.

A részletekkel kapcsolatban keresse 
területi képviselőjét:
Dr. Bárdossy Eszter 0620 9603900
Borsos Viktoria 0670 642 4491
Dr. Székely Farkas 0670 198 0624



A DOUXO® S3 PYO elérhető
sampon és leave-on hab
kiszerelésben is!
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Törlőkendő
MAXIMÁLIS KÉNYELEM: Praktikus csomagolás, amely kis helyen
is elfér. Mindig kéznél, ha szükség van rá. Az impregnált pamut korongok 
felbontást követő 3 hónapig nedvesek maradnak.

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG: Ophytrium és 3% klórhexidin-
diglükonát tartalommal a csípés nélküli fertőtlenítő, gombaellenes 
és hidratáló hatásért.1

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG: Csak a lényeg! Szappan, szulfát, 
parabén, színezék és nanorészecske MENTES. Beállított pH, 
hipoallergén illatanyag.

1 – 100%-ban hidratált bőr a kezelést követően a gazdák visszajelzése alapján.
Gatellet M., et al. (2020). Performance of a pad containing Ophytrium and chlorhexidine digluconate 3% in dogs with local bacterial and/or Malassezia overgrowth. 
Proceedings of the 9WCVD congress, October 20-24th

Maximális
hatékonyság
a nehezen
hozzáférhető
területek
számára is!
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