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DIAGNOSZTIKAI 
WEBINÁR 

(online  
alkalom)

2022. 
nov. 5.

BELGYÓGYÁSZAT 
WEBINÁR 

(online  
alkalom)

2022. 
nov. 26.

KLINIKUM – 
CSONTSEBÉSZET 

WEBINÁR 
(online alkalom)

2022. 
dec. 3.

PRAXIS- ÉS  
ÜZLETFEJLESZTÉS 

(élőben az  
ÁTE Aulájában)

2022. 
nov. 12.

Novemberben kezdődik legújabb, 
16. PRAXISMENEDZSMENT 
KONFERENCIA-SOROZATUNK, 
melynek keretein belül idén  
3 ONLINE és 1 ÉLŐ KONFERENCIÁN  
a szakma kiválóságai mutatják be a 
leghatékonyabb trendeket, melyekre 
a praxisod működéséhez feltétlenül 
szükséged van.

Itt valóban működő gyakorlati ötleteket 
kapsz és mi az elmélet megvalósításában 
is segítünk.

A részletes programokkal hamarosan jelentkezünk, addig is felhívjuk figyelmedet  
az Állatorvosi Díj jelölésre, melyet megtalálsz behúzásként újságunkban.

PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA

DR. AMBRISKÓ TAMÁS
DR. BENCZIK JUDIT
DR. BOGNÁR LAJOS
DR. DANCSHÁZI TIBOR
DR. DIÓSZEGI ZOLTÁN
DR. GÖNCZI GÁBOR
DR. HEVESI ÁKOS
DR. NÉMETH TIBOR
DR. SÓTONYI PÉTER
DR. SZANISZLÓ FERENC
DR. SZEGHŐ ZSOLT
DR. SZMODITS ZSOLT
DR. TÚRI ÁGNES

ONLINE MARKETING ÉS PRAXISMENEDZSMENT
•  Tudod, hogyan tedd hatékonnyá weboldalad?

•  Ismered az intelligens e-mail marketinget?

•  Mi is az a Google Ads? Szüksége van erre a praxisomnak?

• Facebook hirdetések az alapoktól

KISÁLLAT KLINIKUM ÉS LÓGYÓGYÁSZAT
•  Ízületi gyulladás kezelése felnőtt lovakban

DIAGNOSZTIKA
•  Minden, amit tudni szerettél volna a fehévérsejtekről,  

de nem mertél megkérdezni

•  Radiológia - elváltozások felismerése, értékelése

BELGYÓGYÁSZAT
•  Prioritások felállítása az állatorvosi anesztéziában

E l ő a d ó k :

Több mint 40 előadóval!

I d ő p o n t o k :

K i e m e l t  t é m á k :

Hamarosan bemutatjuk a 
többi előadót is.
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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

Ahogy a pandémia idején egy cégvezetőnek többfé-
le forgatókönyvet kellett készítsen a cége működésére, 
úgy a mostani gazdasági helyzetben sem lehet ez más-
ként meglátásom szerint. 

Mire nyomdába kerül a szeptemberi lapszám a lakos-
ság már megkapta az megemelt energiaáras rezsiszám-
láit. Vajon felkészültek a megnövekedett kiadásokra, vagy 
a nyarat még a gondtalan pihenés jegyében töltötték? 

Vajon mi praxisvezetők, cégvezetők felkészültünk a 
megnövekedett költségeink fedezeti oldalának újragon-
dolásával? Az AlphaVet idén tartja XVI. Praxismenedzs-
ment Konferenciáját és időről időre visszatérő gondolato-
kat csomagolunk új köntösbe, hogy azok üzenetét mindig 
szem előtt tartsuk. Vannak kollégák, akit érzik ennek fon-
tosságát és vannak, akik kevésbe. Az elmúlt évek „gond-
talan” működése kényelmessé tett minket. A Praxisok 
növekvő betegszáma és növekvő bevétele biztosította a 
stabil alapot a fejlesztésekhez. Fejlesztéseink jótékony ha-
tása pedig a gazdik lojalitásában mutatkozott meg. Mára 
kimondható, hogy verseny van az állategészségügyi szol-
gáltatók között – pont úgy, mint bármelyik másik szek-
torban. Versenyzünk az ügyfelekért és ez a jövőben még 
jobban előtérbe kerül. Ahhoz, hogy az eddigi eredmény-
szintünket, munkavállalói létszámot fent tudjuk tartani, a 
bevételi oldalt nagyobb mértében kell növelni, mint ahogy 
a költségeink növekedtek. A szakmai tudás mellé fel kell 
zárkóztatni a menedzsment képességeinket is, hisz cég-
vezetőként egy szervezet működésért vagyunk felelősek. 

Tudatosan kell irányítani a folyamatainkat és az eh-
hez szükséges képességeinket fejleszteni. Vélhetően az 
eddigi „kezelhetetlen” betegszám kezelhetővé válik. Ez 
nem baj, mert lesz idő többet foglalkozni az ügyfeleink-
kel, így növelni tudjuk az egy betegre jutó bevételünket. 
Kollégáink energiaszintje jobb lesz, hisz a napi „forgó-
szél” csökken. A gazdák pedig a magasabb díjakat el 
fogják fogadni, ha látják, hogy korszerű, modern eszkö-
zökkel, a meglévő jó szakmaiság mellett megkapják a 
várt törődést, a figyelmet és az időnket. 

Az AlphaVet idén 30 éves, a Székesfehérvári Állatkór-
házunk pedig idén 50. Ez nagy idő. Ennyi idő alatt sok 
mindent megéltünk és megtanultunk a recesszión is fe-
lülkerekedni. Készen állunk, hogy segítsük a praxisokat. 
Úttörői vagyunk a praxismenedzsmentnek és a most 
úgy érezzük erre nagyobb szükség van, mint valaha. Az 
idei Praxismenedzsment Konferencián három  „pár órás” 
fizetős online webinárral és egy egész napos egyetemi 
nappal várjuk a Tisztelt Kollégákat! A tematikát úgy rak-
tuk össze, hogy a szakma kiválóságait meg lehet, vagy 
akár vissza lehet hallgatni és nézni előadásonként 1 kávé 
áráért. Gazdasági, üzletfejlesztési, online marketing, di-
agnosztika, kisállat-és lógyógyászat ortopédia, belgyó-
gyászat és klinikum adja a programsorozat gerincét. 

Sok szeretettel várjuk a rendezvényünkre! A kiváló 
előadások mellett, speciális üzleti ajánlatokkal, egyedi 
finanszírozással és a 2023-as évre kidolgozott hűség-
programokkal biztosítjuk a tartalmas programot!

Mozsár Andor 
cégképviseletre jogosult
VET CA állatorvos üzletfejlesztési & kereskedelmi 
igazgató

ELŐSZÓ
VÁLTOZÓ IDŐK, 

VÁLTOZÓ MÓDSZEREK

K i e m e l t  t é m á k :
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Nemcsak Magyarországon van folyamatosan napi-
renden a kisállatok átoltottsága – az Egyesült Király-
ságban egyenesen időzített bombáról beszélnek. A 
kutyák, macskák és nyulak oltottsági aránya 2016 óta 
84%-ról a kritikusnak tartott 66% értékre esett, amely 
járványügyi szempontból már jelentős kockázatot 
hordoz. Sajnos Magyarországon valószínűleg még 
rosszabb a helyzet – rendszeresen lehet találkozni 
több éves, chip és oltás nélküli kutyákkal.

Ehhez a tendenciához társul az interneten terjedő 
oltásellenesség, a tulajdonosok egy része pedig 
drágállja az állatorvosi kezelés költségét, így az is 
elhangzik, hogy az állatorvos szükségtelenül adja 
be évente a vakcinákat. Erre válaszul az Amerikai 
Állatkórház Szövetség (AAHA) az oltási ajánlásába 
belevette, hogy kérdéses esetben végezzenek elle-
nanyag titer meghatározást a védettség meglété-
nek tisztázására, és ha alacsony, akkor haladéktala-
nul oltsák be az állatot, mert „nem védett”. Erre már 
rendelői gyorsteszt is elérhető Magyarországon, 
Uranotest Parvo Immunstatus néven.

A tulajdonost ezzel könnyen meggyőzhetjük az 
oltás szükségességéről, mert azt a laikusok is tud-
ják, hogy ha kevesebb az ellenanyag, akkor ala-
csonyabb szintű a védettség. Az viszont már nem 
ennyire ismert, hogy a többször vakcinázott, felnőtt 
állatokról ez nem jelenthető ki ennyire egyértelmű-
en. (Üzletileg persze jól kihasználható…)

Néhány fontos dolgot nem árt tisztázni.

1. A titermérésnek a helye a kölyökkori vakcinázási 
program meghatározásában van, amikor a kölykök 
még csak az anyától kapott, változó szintű passzív 
védettséggel rendelkeznek. Amennyiben magas 
a keringő ellenanyagok szintje, a kölyök védett a 
vad vírussal szemben, de a beadott vakcina haté-
konysága kisebb, ezért két oltás nem lesz elég – 
ezeknél az állatoknál találkozhatunk később klinikai 
megbetegedésekkel.

1. ábra: Maternális ellenanyagok jelenlétében sokkal kisebb 
a vakcinára adott ellenanyagtermelés

Nem arról van szó, hogy a vakcina hatástalan lenne, 
vagy bejött egy új vírustörzs – egyszerűen csak 
beleoltottunk a maternális immunitásba. Ilyen 
esetekben a második oltást követően 2-3 héttel cél-
szerű a titert ismételten megmérni és amennyiben 
alacsony, akkor 12-14 hetes korban egy harmadik 
vagy akár negyedik adag vakcinát is be kell adni.

2. Felnőtt korban az alap immunizálást követően a 
védettséget a celluláris immunitás és az immunme-
mória tartja fenn, a vírusneutralizáló ellenanyagok 
szintje csak a vad vírussal való találkozás vagy az 
emlékeztető oltás beadása után emelkedik meg 
néhány hónapra, azután fokozatosan csökken. 
Ennek ellenére – a NÉBIH által is jóváhagyottan 
– még három év múlva is védett a Biocan No-
vel DHPPi/L4R vakcinával leoltott kutya a parvo-, 
adeno-, szopornyica-, és veszettség vad vírusával 
szemben. Tehát nem állja meg a helyét, hogy ha 
kevés a keringő ellenanyag, akkor nem védett a 
helyesen vakcinázott állat!

2. ábra: A szopornyica és a veszettség elleni ellenanyagok 
szintje már 6 hónappal a vakcinázás után is jelentősen 
csökken, azonban az állat még 3 évvel később is védett 
a vad vírusokkal szemben.

Pusztán technikai oka van annak, hogy bizonyos 
államok a határátlépéshez magas szérum elle-
nanyag titert követelnek meg a veszettség vírussal 
szemben: ez egy egyszerűen mérhető paraméter, 
és megbízhatóan mutatja, hogy megkapta-e a 
vakcinát az állat.

A gyakorlatban persze annak is örülünk, ha évente 
elhozza a tulajdonos a kutyáját oltatni – bár ez a 
veszettség miatt kötelező volna – de a Biocan No-
vel DHPPi/L4R vakcinában lévő parainfluenza és a 
leptorspira komponensek csak egy év védettséget 
adnak, ismételni kell. A másik három komponensről 
pedig elmondhatjuk, hogy kárt csak azzal teszünk, 
ha a kelleténél ritkábban oltunk a kombinált vak-
cinákkal. A sűrűbben beadott vakcinától semmi 
baja nem lesz az állatnak.

Felhasznált források:
1.  https://veterinaryrecord.bmj.com/content/185/10/282.1
2.  Biocan Novel DHPPi//L4R: A készítmény jellemzőinek 

összefoglalója
3.  R. D. Schultz et al.: Age and Long-term Protective 

Immunity in Dogs and Cats J. Comp. Path. 2010, Vol. 
142, pp.102-108

VÉDETT?  
NEM VÉDETT

Írta: Dr. Tilly Péter

Green: Infectious Diseases of the Dog and Cat, 4th edition
Copyright 2012,2006,1996, 1990 by Saunders, an imprint of

Elsevier Inc.

Inaktivált
(nem szaporodik)

Attenuált
(szaporodik)

Első adag
Vakcinák

Második adag
Idő (hetek)
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Vírus osztódás

Green: Infectious Diseases of the Dog and Cat, 4th edition
Copyright 2012,2006,1996, 1990 by Saunders, an imprint of

Elsevier Inc.

6 weeks – primo-vaccination with DHPPi + L4
9 weeks – revaccination with DHPPi + L4R 
Three-year immunity applies to antigens DHP + R

6. Three-year immunity deprives me of clients. 
I will see them once in 3 years.

Első oltás 6 hetes korban Biocan Novel DHPPi/L4 vakcinával
Második oldal 9 hetes korban Biocan Novel DHPPi/L4 R vakcinával  

Szopornyica

Parvo

Adenovírus

Veszettség
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6 hónap   1 év                        2 év                          3 évOltások
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 Hatóanyag/összetétel:
- Inaktivált 
veszettségvírus
Veszettség elleni alap  
immunizálásra.
10 adagos kedvező 
ár/érték arány

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

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

  BIOCAN NOVEL PUPPY: Új törzsek, fokozott immunitás kezdő oltásként

  BIOCAN B: Bivalens Borrelia vakcina

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

  BIOCAN P: Kedvező ár/érték arány!

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

10%Nettó 
200 000 Ft
vásárlási érték 

esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt 15%Nettó 

300 000 Ft
vásárlási érték 

esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt 20%Nettó 

500 000 Ft
vásárlási érték 

esetén:

nettó 
értékű 
vakcina 
rabatt

ÁTÜTŐ ERŐ, 
NAGYFOKÚ 

VÉDELEM

Biocan®R

AKCIÓS CSOMAGAJÁNLATAINK:

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

100+10
akció!*

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

A JÖVŐ VAKCINÁI

KAPCSOLÓDÓ 

AJÁNLATUNK
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METRONIDAVET 
250 mg / 500 mg 10x10 tabletta

5+1
akció!*

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

...hálás 
kutyákat 

eredményez.

A viszkető és 
gyulladásos 
dermatózis 

szimptomatikus 
kezelése...

5+1
akció!*

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 ajánlott adag naponta 50 mg metronidazol 
testtömeg kilogrammonként (ttkg), 5 7 napon át.

Célállat fajok: Kutya
Javallatok: Kutyák gyulladással és viszketéssel járó bőrelváltozásainak tüneti kezelése. 
Adagolás: Külsőleges alkalmazásra. Az állatgyógyászati termeket a szórófej segítségé-
vel juttassuk a kezelni kívánt bőrfelületre kb. 10 cm távolságból. 
Ajánlott adag: egy 10 cm x 10 cm-es területet a szórófej kétszeri lenyomásával kezelünk. 

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

AJÁNLÁSÁVAL
GAZDASÁGOS MEGOLDÁS!
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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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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.

4+1
akció!*

3+1
akció!*

HATÓANYAG
EGYETLEN SZINERGISTA 
KOMBINÁCIÓBAN!

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT 
GYULLADÁS 
KEZELÉSÉRE 4

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

AJÁNLATUNK

Kedvező ár/érték 
arány!

Hatóanyag/ 
összetétel:  

Attenuált kutya 
parvovírus

Amikor 
PARVOVÍRUS 

ELLENI 
VAKCINÁRA 

van szükség!

A parvovírus 
      jelen van! 

De van 
megoldás!

5+1
akció!*

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

KUTYÁKNAK, MACSKÁKNAK, 
KISEMLŐSÖKNEK, DÍSZHALAKNAK

AJÁNLÁSÁVAL

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

5+1
akció!*

Biocan®P

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

Rövid ideig tartó általános anesztézia 
kiváltására ló, szamár, kutya és macska 

számára diagnosztikai és terápiás 
beavatkozások során

Intramuszkuláris és intravénás alkalmazás. 
Intravénás alkalmazás javasolt nagyállatoknál.

Narkamon
Ketamin 100mg/ml | 50 ml

ÚJRA RENDELHETŐ!
ÚJRA RENDELHETŐ!

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

ISOFLUTEK
1000 mg/g

Hatóanyag: Izoflurán 1000 mg/g
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Célállat fajok: kutya

Célállat fajok: macska

Javallatok:
Kutyákban gyulladáscsökkentés és 
fájdalomcsillapítás akut és krónikus 
mozgásszervi rendellenességek esetén
Adagolás:
Szájon át alkalmazandó. Használat előtt 
jól fel kell rázni. A táplálékba keverve 
alkalmazandó. A bevezető kezelés 
egyszeri 0,2 mg meloxikám/ttkg adag az 
első napon. A kezelést naponta egyszer 
(24 órás időközzel) szájon át adott 0,1 mg 
meloxikám/ttkg-os fenntartó adaggal kell 
folytatni.
Gondosan ügyelni kell a pontos 
adagolásra. A szuszpenzió 
a csomagoláshoz mellékelt 
mérőfecskendőkkel adagolható.
A hatás általában 3-4 napon belül 
észlelhető. 
Amennyiben a klinikai tünetekben 
nem tapasztalható javulás, a kezelést 
legkésőbb 10 nap után abba kell hagyni.

Javallatok:
Macskák műtét utáni, enyhe-közepes 
fokú fájdalom és gyulladás csökkentésére 
sebészeti beavatkozásokat (pl. 
ortopédiai és lágysebészeti műtéteket) 
követően. Fájdalomcsillapításra és 
gyulladáscsökkentésra krónikus 
mozgásszervi rendellenességek esetén.
Adagolás:
Műtét utáni fájdalom és gyulladás, sebészi 
beavatkozásokat követően: Meloxikám 
2 mg/ml oldatos injekció macskáknak 
készítménnyel való indító kezelést 
követően, 24 órával később a Meloxidyl 0,5 
mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 
készítménnyel kell folytatni a kezelést, 0,05 
mg/ttkg adagban.
Krónikus mozgásszervi rendellenességek: 
A bevezető kezelés egyszeri 0,1 mg 
meloxikám/ttkg adag szájon át az első 
napon. A kezelést naponta egyszer (24 
órás időközzel) szájon át adott 0,05 mg 
meloxikám/ttkg-os fenntartó adaggal kell 
folytatni.

MELOXIDYL DOG 10 ml, 32 ml, 100 ml
1,5 MG/ML 
BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ

MELOXIDYL CAT 15 ml
0,5 MG/ML 
BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ

2+1
akció!*

2+1
akció!*

Hatóanyag: Meloxikám 1,5 mg/ml

Hatóanyag: Meloxikám 0,5 mg/ml

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

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!

20+4
akció!*

A meghirdetett akció a készlet erejéig, vagy az akciós időtartamig érvényes. A változtatás jogát fenttartjuk. Az akcióban csak állatorvosi rendelők, praktizáló állatorvosok vehetnek részt, továbbforgalmazók nem.
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Külső és belső paraziták 
elleni rácsepegtető oldat
kutyáknak, macskáknak és 
vadászgörényeknek

SZÍ -
FÉRGESSÉG 
CSOMAGAKCIÓ!

Vásároljon 
Moxiclear + Scalibor + 
Uranotest (Dirofilaria)

termékeket 
bármilyen összetételben,

Ne adjon esélyt a 
Dirofiláriának! 

Kedvező árú, szív és bőrféreg 
elleni, moxidectin és imidakloprid 

tartalmú spot-on

20+4
akció!*

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

HA CSAK 

MOXIDECTINRE 

VAN SZÜKSÉGED!

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

 10% 
kedvezményt  

biztosítunk!

min. nettó 20.000 Ft kedvezmény

Vásároljon minimum nettó 

200 000 Ft értékben és



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
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LEGYEN A VISZKETÉS 
A MÚLTÉ!

Újszerű fehérje, amellyel elkerülhető az eleségallergiák 
96%-a1

Bioaktív anyagokat és fitotápanyagokat tartalmazó 
forradalmi formula, amely csökkenti a környezeti 
allergiákhoz kapcsolódó tüneteket

A Hill’s Prescription Diet Derm Complete a remekművünk.
Az egyetlen eledel, amely eleségallergia és környezeti allergia 
esetén is alkalmazható.

A Derm Complete a következők révén segít kezelni a viszketés 
két elsődleges okát:

Érdeklődjön Hill’s képviselőjénél az allergiakezelésről, amely

EGY LÉPÉSSEL ELŐRÉBB JÁR A LEGJOBB ÉLETÜKÉRT

1Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res. 2016;12:9.  

1

2

ELESÉGALLERGIA + KÖRNYEZETI ALLERGIA

VetTrade Impex Kft. E-mail: hills@vettrade.hu  Tel: +3670 948-6068
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Célállat fajok: ló

Célállat fajok: ló

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

Célállat fajok: ló, sertés, 
szarvasmarha, juh, 

kutya, macska

Hatóanyag:
Tetanusz toxoid koncentrátum
Javallatok:
Egészséges állatok tetanusz elleni aktív 
immunizálására. Sérült állatok szimultán oltására, 
ha nem vagy hiányosan voltak tetanusz ellen 
immunizálva. Vemhes állatok oltására, az utódok 
védelmének érdekében
Adagolás: 
4 hónapos kortól 4-8 hetes időközzel 2 oltás,  
a 3. oltás 12 hónap múlva. 
Emlékeztető oltások 2 évente

CLOTEID 4 10x1ml
TETANUSZ VAKCINA

10+1
akció!*

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 herpeszvírus 1. típusa (EHV-1) legalább 2,1 log10 VNI2 Adjuváns: Olaj tartalmú 
adjuváns (Montanid ISA 35 VG) 0,25 ml Segédanyagok: Tiomerzál 0,1 mg
Javallatok:
Lovak aktív immunizálására szolgál a lóinfluenza-vírus, 
illetve a ló herpeszvírus (EHV-1) okozta légúti fertőzés 
előfordulásának csökkentése és a klinikai tünetek 
enyhítése érdekében. Aktív immunizálásra szolgál a ló 
herpeszvírus (EHV-1) által a vemhes kancáknál kiváltott 
vetélések előfordulásának csökkentése érdekében.

BIOEQUIN FH 1 adag
EMULZIÓ VAKCINA

5+1
akció!*

2022.12.31. lejárat

AZ EGYEDÜLI EGYÉNI INFLUENZA 
OLTÁS LOVAKNAK!
Hatóanyag:
Inaktivált lóinfluenza-vírus törzsei:  
H3N8 , A/Equi 2/Morava 95 (európai 
típus)
Javallatok:
Lovak aktív immunizálására a 
lóinfluenza vírus okozta klinikai 
tünetek előfordulásának 
csökkentésére és a vírus fertőzés utáni 
terjedésének csökkentésére.

BIOEQUIN F 10x1ml
EMULZIÓ VAKCINA

10+1
akció!*

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

Célállat fajok: szarvasmarha, 
sertés, ló

Célállat fajok: ló

Célállat fajok: ló

Javallatok:
Lovak váz- és izomrendszeri 
megbetegedéseket kísérő gyulladások 
és fájdalom csökkentésére, kólikát kísérő 
görcsös fájdalmak enyhítésére.
Adagolás:
Ló: 1 ml/45 ttkg iv. 24 óránként, legfeljebb 
5 napon keresztül sertés: 2 ml/45 ttkg 
im. 1 vagy 2 alkalommal legalább 12 óra 
különbséggel.

Javallatok:
Lovaknak a felsorolt galandférgek, 
fonalférgek kifejlett példányai és 
különböző fejlődési stádiumú lárvái, 
valamint ízeltlábúak lárvái által okozott 
fertőzöttségének kezelésére.
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.

Javallatok:
Gyomorfekély kezelésére és a 
gyomorfekély kiújulásának megelőzésére.
Adagolás:
Szájon át történő alkalmazás. 
Gyomorfekély kezelése: napi egyszeri 
alkalmazás 28 egymást követő napig, 
testtömeg-kilogrammonként 4 mg 
omeprazol dózisrátával, ezután pedig napi 
egyszeri alkalmazás 28 egymást követő 
napig, testtömeg-kilogrammonként 1 mg 
omeprazol dózisrátával

EQUIMAX 7,49 g
PASZTA

PEPTIZOLE 1x
370 MG/G
PASZTA

MEGANYL 100 ml
50 MG/ML 
OLDATOS 
INJEKCIÓ

5+1
akció!*

3+1
akció!*

4+1
akció!*

Hatóanyag: 

Ivermektin 18,7 mg/g, 

prazikvantel 140,3 mg/g

Hatóanyag: Flunixin 50 mg/ml

Hatóanyag: Omeprazol 370 mg/g
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Nem érzem 

jól magam a 

bőrömben

Ízületi 
problémáim 

vannak

Allergiásbőrgyulladás problémám van

Emésztési 
problémáim 

vannak

Anémiás tüneteim vannak www.biogenicvet.hu

EGY TAKARMÁNY KIEGÉSZÍTŐ, AMIT 
CSAK ÁLLATORVOSI RENDELŐK SZÁMÁRA 

FEJLESZTETTÜNK KI.

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!



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

gyors rendelés > www.alphaportal.hu 

19  SZEPTEMBER

SENOPHTAN SMALL

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

60
kapszula

ÚJ!
SENOPHTAN

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

kapszula

ÚJ!

Arthroflex IN

Takarmány-kiegészítő kutyák részére, 
amely támogatja az ízületek és a por-
cok működését, és elősegíti a normál 
mozgás és a mozgásképesség fenn-
tartását. A hatóanyagok kombinációja 
magas színvonalú ízületvédő hatást és 
mozgásképességet biztosít.

60
tabletta

ÚJ! Arthroflex MAIN

Takarmány-kiegészítő kutyák részére, 
amely támogatja az ízületek és a por-
cok működését, és elősegíti a normál 
mozgás és a mozgásképesség fenn-
tartását. A hatóanyagok kombinációja 
magas színvonalú ízületvédő hatást és 
mozgásképességet biztosít.

60
tabletta

ÚJ!

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 nagy-
szerűen kiegészíti a vemhesülő vagy 
termékenyítésre váró kutyák táplálékát. 60

tabletta

ÚJ!
DAY&NIGHT

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

tabletta

ÚJ!

FITPET CONTROL

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

kapszula

ÚJ! 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!

HAPPY PET Adult / 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 felszabadu-
lásának előnyét kínálja. Elősegíti a ku-
tyák általános jó közérzetét, támogatja 
a stressznek kitett kutyákat, javítja az 
étvágyat és erősíti az immunitást. 60

tabletta

ÚJ! 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!
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A krónikus vesebetegség (CKD) egy progresszív,  
gyakori, rejtőzködő kórkép. Az idős macskák több  
mint 1/3-a krónikus vesebetegségben (CKD) szenved.1 

A krónikus vesebeteg macskák akár 65%-a rendelkezik  
magas vérnyomással. A magas vérnyomással rendelkező  
macskák akár 74%-a azotémiás.2 

Semintra®, az első angiotenzin receptor blokkoló  
(ARB) állategészségügyi használatra törzskönyvezve. 

A Semintra® adagoló fecskendő segítségével akár közvetlenül a szájba  
juttatható vagy kis mennyiségű eleséggel összekeverhető. 
 
A macskák több mint 90%-ában az elfogadását jónak vagy nagyon jónak értékelték.4-5

A Semintra szájon át adható ízesített oldat az alábbi javallatokkal:

        4 mg/ml: 1 mg/ttkg dózisban a  fehérjevizelés gyors és  
hosszantartó csökkentésére krónikus vesebeteg macskákban.3

        10 mg/ml: 2 mg/ttkg dózisban macskák magas  
vérnyomásának kezelésére.

További információkért keresd képviselőinket az alábbi elérhetőségeken:

dr. Somogyi Virág: +36 20 484 3392 Sudár Zsuzsanna: +36 30 202 9454 dr. Zakar Zsuzsa: +36 30 338 5381

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak // Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak; Hatóanyag: Telmizartán - 4 mg//10 mg, ; Segédanyag: Benzalkónium-klorid -0,1 mg; Javallatok: Macskák 
krónikus vesebetegségével járó proteinuria mérséklésére// Macskák szisztémás hypertoniájának kezelése. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható vemhesség vagy laktáció esetén. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy 
bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Szájon át történő alkalmazás. 4 mg: A javasolt dózis naponta egyszer 1 mg telmizartán/testtömeg kg (0,25 ml/testtömeg kg). // 10 mg: A javasolt 
kezdő dózis 2 mg telmizartán/testtömeg kg (0,2 ml/testtömeg kg). 4 hét elteltével az állatorvos döntése szerint a telmizartán dózisa csökkenthető (0,5 mg/ttkg-os lépésekben) a 140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés 
vérnyomású macskáknál. A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. Ha a 
szisztolés vérnyomás a betegség folyamán emelkedik, a napi adag ismét emelhető 2 mg/ttkg-ig. A szisztolés vérnyomás célérték-tartománya 120 140 Hgmm. Ha a szisztolés vérnyomás a célérték alatt van vagy ha a 
hypotonia tünetei állnak fenn, kérjük, olvassa el a 4.5 pontot az SPC-ben. Olyan hypertoniás macskák számára, amelyek egyidejűleg krónikus vesebetegségben is szenvednek, az adagolás a fent leírt módon történjen, 
kivéve, hogy ezeknél a macskáknál az ajánlott legalacsonyabb hatékony dózis 1 mg/ttkg. 4 mg és 10 mg: A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. A Semintra egy 
belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. Az oldatot a csomagolásban található mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre illeszkedik, és egy testtömeg kilogramm skála 
található rajta. Az állatgyógyászati készítmény beadása után szorosan le kell zárni az üveget a kupakkal, a mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. A kontamináció elkerülése érdekében 
a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra beadására szabad használni. É.e.ü.v.i: Nem értelmezhető. Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy 
kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900, ah.hu@boehringer-ingelheim.com .  
Tk.sz.: EU/2/12/146/001-002// EU/2/12/146/003. HU-FEL-0006-2022

REFERENCIÁK:
1. Brown, S. (2007a). Management of chronic kidney disease. In: Elliott, J. and Grauer, G. BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology. 2. Taylor SS et al. ISFM Consensus guidelines on 
the diagnosis and management of hypertension in cats. J Feline Med Surg. 2017;19(3):288-303. 3. EMA/2012: CVMP assessment report for Semintra 4. Syme HM, Markwell PJ, Pfeiffer D and Elliott 
J. (2006). Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure is related to severity of proteinuria. J Vet Intern Med; 20: 528-535  5. Jepson RE et al. (2007). Effect of Control of Systolic Blood 
Pressure on survival in Cats with Systemic Hypertension. J Vet Intern Med; 21: 402-409 
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FÉRGEK ELLEN..

MINDENKINEK..

SZARDELLA ÍZŰ..
HMMM.. NAGYON SZERETEM!

További információért hívja: 06/70 365-7548cióé t hí ja: 06(70) 776-15-74 · (70) 365-75-48 · (70) 776-10-55
www.virbac.hu 
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HA FONTOS A JÓ ÁR 
ÉS A MINŐSÉG! 

Kisebb és fejlődő praxisok számára 
az AlphaVet elérhető legjobb 

konstrukciójában kompakt 
és professional ultrahangok

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

•  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!

2 190 000 Ft-tól

4 790 000 Ft-tól

MÁR nettó

MÁR nettó
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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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Biztosíts lehetőséget 
az online időpontfoglalásra

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

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

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

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

Már elérhető!

JÖN AZ ÚJABB COVID HULLÁM?!

NINCS ÁLLATORVOSI
PRAXISSZOFTVERED?

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

Új előfizetés esetén 50% kedvezménnyel,
1 ÉV INGYENES TERMÉKTÁMOGATÁSSAL
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A ROSSZ  
LEHELLET
SOSEM JÓ JEL,  
MÉG A KISÁLLATOKNÁL SEM.
Az egészséges íny és fogak
ugyanolyan fontos 
kedvenceinknél is.

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

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

5 db kúpos barázdált vágó fúrófej + 5 db gömb vágófej)
 ; eldobható polírozófejek (1 csomag=10db)

Rendelhető kiegészítők:
 ; polírozó paszta (1 csomag = 10 db)
 ; kenőanyag a kézidarabhoz
 ; ultrahangos fogkődepurátor (6 db tisztítófejjel)

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

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

 ; A nemzetközi fejlett technológia felhasználásával 
hatékony integrált tervezés

 ; A mikroszámítógép intelligens vezérléssel, nem csak 
távvezérelt expozíció

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

nagyfeszültségű védelem 
 ; Nagy hőkapacitású cső a megszakítás nélküli 

expozíciós felvételi igények kielégítésére

D-X2V
Kis méretű, könnyű, hordozható fogászati röntgen

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

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

 ; Nagyfrekvenciás tápegység • Alacsony 
sugárzás • Jól néz ki

 ; Használhatja a lightroom fogászati filmet, 
képalkotás egy perc alatt

 ; Háttérvilágítású LCD képernyő kialakítása
 ; Az intraorális digitális képalkotó rendszer 

opcionális

ESZKÖZ AJÁNLATUNK:

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

NETTÓ
2 231 000 Ft
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2022 augusztustól 
elérhető

4 ízletes és könnyen elrágható, így beadása 
egyszerű

4 adagolása megegyezik az Apoquel®  
filmtablettáéval

4 gyorsan és tartósan csillapítja a viszketést

Rágótabletta, bizonyított elfogadottsággal

Az Apoquel® filmtabletta új gyógyszerformája  
hasonló klinikai hatékonysággal

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

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

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

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

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

Dokumentum lezárási dátuma: 2022.07.19. CAAPO95/07.19

További információért keresse Zoetis képviselőjét:

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

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



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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