Vet

14/3 17. évfolyam

hírek

március
Érvényes: 2014. március 6-tól április 6-ig.

A z A lpha -Ve t Á l l a tgyógyá sz a t i Kf t . hav i infor mác iós lapja
ISO 9001:2008

I.

Klorinvet

Légzőszervi és szisztémás
fertőzések
gyógykezelésére

alpha-vet.hu

A magyar
befutó

www.

Klorinvet 15% A.U.V.
gyógypremix

Látogasson el expressz
sebességgel weboldalunkra.
Használja okostelefonja
QR kódleolvasóját!

Klorinvet

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
8000 Székesfehérvár Homoksor 7.
Vevőszolgálat: 7-20 óráig,
Tel.: 22/516-419, Fax: 22/516-416
e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

MSZT-503/1069

Foresto® - Áttörés a kullancs
és bolha elleni védelemben!
7 HÓNAP

Akár

hónapig
6

H

P

8

H

Ó

tartó
védelem

A
ÓN

Az egyetlen repellens
nyakörv kullancsok ellen!*

NA

5 HÓNA

P

P

P
NA

1H

4

P

HÓ

ÓN
A

2H

ÓN

AP

3 HÓ

NA

P

Távoltartja a kullancsokat, megöli a bolhákat
és kullancsokat akár 8 hónapig
•
•

edett

s
ég

L.HU.AH.25.11.2013.0143

elég

95%-o
as
ah

•
•
•
•
•
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Lianol Colostro - az ideális termék a választás
előtti mortalitás csökkentésére
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Üzletkötőink:
dr. Kovács László
cégvezető - Állatgyógyszer üzletág igazgató
Tel.: 30/303-6403
Márkus János
állatgyógyszer üzletág belkereskedelmi igazgató
Tel.: 30/400-2129
dr. Hella Barnabás
állatgyógyszer üzletág kereskedelmi vezető
Tel.: 30/651-3091
Mozsár Andor PR & marketing igazgató
Tel.: 30/400-2118
dr. Végh Ákos
Állategészségügyi szakmai marketing igazgató
Tel.: 30/472-5703
dr. Csúz Andrea
Állategészségügyi szakmai marketing
igazgató helyettes
Tel.: 30/587-1753
dr. Rózsa László szakmai igazgató
Tel.: 30/582-9805
dr. Tóth Rozália
takarmányozási szaktanácsadó
Tel.: 30/561-4412
Molnár Dániel takarmányozási szakmai vezető
Tel.: 30/235-5538
Dani István szaktanácsadó, sertés-specialista
Tel.: 30/233-3593
Tóth-Petrovics Ágnes
takarmánykiegészítő és
szaporodásbiológiai termékfelelős
Tel.: 30/573-8944

DEBRECEN
Szilágyi Zoltán
06-30/823-3953	Borsod-Abaúj-Zemplén,
		
Hajdú-Bihar, Szabolcs			
Szatmár-Bereg megye
Dencsák Mihály
06-30/593-6345	Borsod-Abaúj-Zemplén,
		
Hajdú-Bihar, Szabolcs			
Szatmár-Bereg megye
BÉKÉSCSABA
Tóth András régió vezető 06-30/279-3492 Békés, Jász-Nagykun			
Szolnok megye
Abonyi Éva
06-30/623-3538 Dél-Pest, Bács-Kiskun
			
megye
Bittner Tamás
06-30/574-4693	Békés, Csongrád,
		
Jász-Nagykun-Szolnok
			
megye
BUDAPEST
dr. Vértesi János régió vezető 06-30/663-9797 Budapest, Pest megye
dr. Rédly Gábor
06-30/430-3455	Budapest, Pest megye,
Nógrád, Heves megye
dr.Katona Beatrix
06-1/348-3023 Budapest, Pest megye
dr. Pásztor Edina
06-30/648-8403 Budapest, Alpha-Zoo
			
Patika
Kozák Judit
06-30/330-1302 	Budapest, Egyetemi
Patika
SZÉKESFEHÉRVÁR
Péli Antónia régió vezető 06-30/823-3949 	Fejér megye
Kóródi Zsuzsanna
06-30/651-3377 	Fejér, Baranya, Somogy,
		
Tolna megye
Kenyeres Attila
06-30/400-2113 Baranya, Somogy,
		
Tolna megye
Tóth Árpád
06-20/566-8519 Országos
Horváth Anikó
és Kovács Renáta
06-30/755-0793 	Székesfehérvár, Patika
SÁRVÁR
Varga Tamás régió vezető 06-30/400-2104 Nyugat-Dunántúl
Tasnádi Gergely
06-30/471-8163 Nyugat-Dunántúl
Anitech eszköz-üzletág szaktanácsadók:
Romcsek Gábor 06-30/936-7872
Takó Csaba 06-30/532-1275 (Anti-Germ)
Doki for Vets Clinic support:
dr. Kékesi Béla 06-30/542-2603
INVET üzletkötő
Szabó Zita 06-30/218-7140

Székesfehérvári állatkórházunkba keresünk állatorvost! A rendkívül magas
esetszám miatt nagy tapaszalattal
rendelkező kollégának kínálunk
kiemelten fontos pozíciót székesfehérvári állatkórházunkban.
Feladatok:
• Állategészségügyi ellátás
• részletes, pontos dokumentációkészítés
• szaktanácsadás
• ügyfelek számára világos, érthető
tájékoztatás
• kórház munkájának szervezése
• kórház vezető munkájának támogatása
távolléte esetén teljes körű helyettesítése
Elvárások:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• felhasználói szintű számítástechnikai
ismeret
• B kategóriás gépjárművezetői engedély
• korszerű diagnosztikai módszerek ismerete,
alkalmazása
• szakmai fejlődés iránti igény,
• nagyfokú munkabíró képesség (éjszakai
ügyeletek)
Előny:
• több éves szakmai tapasztalat (egyetemi
klinikai gyakorlat)
• lágyrész sebészeti műtétekben való
jártasság

Amit kínálunk:
• Kimagasló kereseti lehetőség, szolgálati
lakás, mobiltelefon
• stabil, hosszú távú, FÜSTMENTES munkahely
és vállalati háttér
• fiatalos csapat, hatékony team munka
• karrier lehetőség
• modern berendezések, a legújabb technológia
használata ( Eickemeyer Easyvet őrzőmonitor,
Doppleres UH 5-9 Mhz, 9-13 Mhz-s fejekkel,
Nonin Pulzoximéterek, Elektromos kauterek,
Eickemeyer váladékszívók- és sterilizáló berendezések, Komensaroff altatógépek (mobil és fali),
infúziós pumpák, magnetoterápiás készülék)
• speciális gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok alkalmazása a mindennapi gyógyításban
• 40-60 beteg, 10-15 műtét naponta
• tanulási, továbbképzési lehetőségek - a cég
által finanszírozott - akár nagyobb értékű
képzési lehetőségek (szakállatorvos diploma
megszerzése) vagy külföldi képzések
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár
Jelentkezés módja:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk fizetési igényével ellátott, fényképes
önéletrajzát a munkakör megnevezésével az
alábbi elérhetőségen: titkarsag@alpha-vet.hu.
Érdeklődni az állásról Rezesné Reim Teréz
HR igazgatónál lehet a 30/400-2115-ös
telefonszámon.

Egyéb:
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk
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Innováció a hazai állatgyógyszer gyártásban
Írta: dr. Gyetvai Béla

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap világszerte
a multirezisztens baktériumok
térnyerése. Ennek hátterében sok
tényező szerepel okként.
A multirezisztencia kialakulásáért gyakorta vádolják az állattenyésztés túlzott
gyógyszerfelhasználását,
szakképzetlen
személyek által folytatott „kuruzslást” és
hát sajnos valljuk be időnként az állatorvos társadalom általi, nem kellő alaposságú terápia megválasztását. Persze
ezzel együtt sem valószínű, hogy az állattenyésztés, állatgyógyászat a fő oka
humán területen világszerte jelentkező
bakteriális multirezisztencia kialakulásának. Sok kutató meglátása szerint az egyik
legfontosabb ok a technokrata cililizációk
elöregedése. Az idősödés velejárója az immunstátusz gyengülése. Idősebb korban
már sokféle betegséggel küszködik a tár-
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sadalom és benne az egyén. Ezek az okok
önmagukban közvetlenül, vagy – a terápián keresztül - közvetve immungyengítő hatásúak. Könnyű belátni ezek alapján, hogy
a multirezisztens törzsek feldúsulásának
helye a kórházak, illetve rendelőintézetek,
ahol a rövid időn belül visszatérők zöme,
idősebb korcsoportba tartozó, gyakran
immunszupresszív státuszú, beteg populációkból származnak.
A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény
is, hogy az új antibakteriális hatóanyagok fejlesztés rendkívüli módon háttérbe
szorult, más hatóanyag fejlesztésével ös�szehasonlításban. Ennek alapvetően az az
oka, hogy a hatóanyagok fejlesztése – más
hatóanyagokéhoz hasonlóan – dollárban
kifejezve is milliárdos költségeket emészt
fel. A fejlesztési beruházásokat finanszírozó cégek pedig inkább olyan hatóanyagok
fejlesztésébe fognak, a melyeknél biztosabb a belátható időn belüli megtérülés
(magas vérnyomás, daganatterápia, cukor-

betegség, allergia kezelés, orális fogamzásgátlás, stb.). Kétségtelen, hogy a probléma
nem elhanyagolható. Az Európai Unió jelenlegi antibakteriális rezisztenciával kapcsolatos stratégiájának központi eleme a
monoterápiás készítmények használatának
előnyben részesítése a (fix) kombinációkkal
kapcsolatban. Egyetértve ezzel a céllal nem
gondolnánk azonban, hogy nem lenne létjogosultsága a kombinált készítményeknek
a továbbiakban is. Meggyőződésünk szerint számos, most meglévő hatóanyagok
közötti hasznos interakcióban rejlő potenciálok jó része nem került még kiaknázásra.
A bakteriális rezisztencával szembeni harc
eszköztárában – a monoterápia mellett - az
ilyen interakciókban rejlő potenciáloknak
is helyük kell, hogy legyen. Cégünk ilyen
irányú kutatásaival kapcsolatban, ebben az
évben is hangzott el előadás az Akadémiai
beszámolók rendezvénysorozatban (SZIEÁOTK 2014. január 27-29).

Kulcsár Margit , Végh Ákos , Jurkovich Viktor
Bevezetés: A hatályos állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a malacok herélése 7 napos
korig megengedett érzéstelenítés nélkül. A herélés előtt adott fájdalomcsillapítás hatékonyan
csökkentheti az állatok fájdalomérzetét, jóllehet a gyógyszer adás jogilag nem kötelező.
Cél:
A vizsgálatsorán
célja voltalkalmazott
annak megállapítása,
hogy a fájdalomcsillapítással
végzettanapos
A herélés
fájdalomcsillapítás
hatása
kori herélés csökkenti-e a herélés miatt fellépő fájdalom által okozott stresszt, javítja-e az
malacok jóllétére – előzetes eredmények
állatjóllétet
Írta: Dr. Kulcsár Margit - SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika

dr. VéghKontroll
Ákos - Alpha-Vet
Kft.
Módszer:
és kísérleti
csoportokat alkottunk egészséges, nagy fehér fajtájú kan napos
Dr.
Jurkovich
Viktor
SzIE
Állatorvos-tudományi
malacokból, csoportonként 2 alommal. Kar, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
szignifikánsan
a legmameloxicam
hatóanyag
tartalmú
ké- rációjaA
Bevezetés:
A hatályos
állatvédelKezelés:
Minden
vizsgálatba
vont előtt
állatot
3-5 napos
korban
heréltünk.
kontroll emelkedett,
csoportban
a
mi jogszabályoknak megfelelően szítményt adagoltunk i.m., közben pedig gasabb a kontroll csoportban volt.
herélést
a
jogszabályoknak
megfelelően
érzéstelenítés
nélkül
végeztük,
míg
a
kísérleti
a malacok herélése 7 napos korig lidokaint a következők szerint: ivartalanítás
érzéstelenítéshatóanyag
nélkül (kontroll,tartalmú
KO), ivartala- készítményt adagoltunk i.m.,
megengedett érzéstelenítés
nélkül.meloxicam
csoportokban
a herélés előtt
Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönik a
A herélés előtt adott fájdalomcsil- nítás meloxicammal (beavatkozás előtt, ME), SzIE ÁOTK által biztosított NKB-15917 sz. kuközben
pedig
lidokaint
a
következők
szerint:
ivartalanítás
érzéstelenítés
nélkül (kontroll, KO),
ivartalanítás
lidocainnal
és
meloxicammal
lapítás hatékonyan csökkentheti
tatási támogatást
(beavatkozás előtt, ME-LI), ivartalanítás
az
állatok
fájdalomérzetét,
jólleivartalanítás
meloxicammal (beavatkozás előtt, ME), ivartalanítás lidocainnal és
het a gyógyszer adás jogilag nem meloxicammal (beavatkozás előtt, ME-ME)
meloxicam
adás a herélésmeloxicammal
után
meloxicammal
(beavatkozás előtt,és ismételt
ME-LI),
ivartalanítás
(beavatkozás előtt,
kötelező.
6 óra múlva.
ME-ME) és ismételt meloxicam adás a herélés után 6 óra múlva.
Cél: A vizsgálat célja volt annak megállaVizsgált paraméterek: A herélés előtt
pítása, hogy a fájdalomcsillapítással végzett
(T0)
és fél(T0)
órával aés
herélés
(T1) vérminnapos koriparaméterek:
herélés csökkenti-eAa herélés
herélés
Vizsgált
előtt
fél után
órával
a herélés után (T1) vérmintákat
miatt fellépő fájdalom által okozott stresszt, tákat vettünk az állatoktól. A vérmintákvettünk
állatoktól. A vérmintákból
kortizol
koncentrációt
ból kortizol
koncentrációt
vizsgáltunk H-3vizsgáltunk H-3 (tríciált) RIA
javítja-e azaz
állatjóllétet
(tríciált)
RIA
essay
segítségével.
essay 35%. A legkisebb kimutatható
essay segítségével. Intra essay < 10CV%,
kötési százalékIntra
(B/T)
< 10CV%, kötési százalék (B/T) 35%. A legMódszer:
Kontroll és kísérleti
csoporto- kisebb
kortizol
mennyiség:
43 fentomol/L
volt
a meghatározás
során.
(A malacnevelés gazdasági
kimutatható
kortizol mennyiség:
43
kat alkottunk egészséges, nagy fehér fajtá- fentomol/L volt a meghatározás során. (A
teljesítményének
vizsgálata
fajlagos takarmányhasznosítás, elhullás,
jú kan napos malacokból,
csoportonként –
2 súlygyarapodás,
malacnevelés gazdasági teljesítményének
alommal.
vizsgálata
– súlygyarapodás, fajlagos takarbetegségek
előfordulása – folyamatban
van).
Kezelés: Minden vizsgálatba vont álla- mányhasznosítás, elhullás, betegségek előfordulása – folyamatban van).
tot 3-5 napos korban heréltünk. A kontroll
csoportban a herélést
a jogszabályoknak
Eredmények:
Előzetes
eredményeink szerint a herélés után a vér kortizol koncentrációja
megfelelően érzéstelenítés nélkül végezEredmények:
Előzetes csoportban
eredményeink volt.
szignifikánsan
a legmagasabb
a kontroll
tük, míg a kísérleti emelkedett,
csoportokban a herélés
szerint a herélés után a vér kortizol koncent-

KO
T0

ME

ME-LI

T1

T0

T1

T0

ME-ME
T1

T0

T1

Kortizol (nmol/l)

92,18

244,87

103,25

206,62

96,78

202,01

87,52

201,86

szórás

26,24

125,69

47,43

126,45

41,82

104,00

24,87

95,21

Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönik a SzIE ÁOTK által biztosított NKB-15917 sz. kutatási
®
támogatást

Melovem

5 mg/ml oldatos injekció
szarvasmarháknak és sertéseknek

Fájdalommal járó fertőző és
nem fertőző megbetegedések
palliatív terápiája
Gyártó: Dopharma Research B.V
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Akár egy vállalkozó…
Beszélgetés Dr. Gyuranecz Miklós, Junior Príma Díjas állatorvossal

Nagy öröm volt Gyuranecz
Miklós kollegámmal beszélgetni.
Nem csak azért, mert iskolái és
családja miatt Fejér megyéhez, s
főleg Székesfehérvárhoz kötődik.
Nem csak azért, mert járványtani kutatási témái szakmánk igazi
szépségeit mutatják meg. Nem
csak azért, mert személyében egy
szerény, a szakmája és embertársai iránt alázattal viseltető embert ismerhettem meg. Hanem
azért, mert a tudományos élet eddig sokak számára nem is ismert
oldalát mesélte el. A 2013-ban Junior Príma Díjas kutató állatorvos
ugyanis két lábbal a földön jár.
Nem bizony. Természetesen a
meghatározott kutatási feladatokat teljesíteni kell. De emellett a feladatom, hogy a
programom számára biztosított 200 millió
Forint mellé előteremtsek még ugyanen�nyit. Erre elsősorban pályázati források állnak rendelkezésre, mint például az un. FP7es európai uniós kutatási pályázatok vagy
a magyar Új Széchenyi Terv programjai.
Mindkettő a konzorciális formákat részesíti előnyben: az előbbi a kutatóhelyek, az
utóbbi az ipar képviselőivel való együttműködést serkenti. A pénz felét már sikerült
összeszednem, így tudtam megépíteni a laboratóriumot, így tudtam alkalmazottakat
felvenni, eszközöket vásárolni.
Gyuranecz Miklós Junior Príma díjas kutató
Miklós, Te a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának
keretében dolgozol pillanatnyilag. Mit
jelent ez a program, milyen feladatokkal
jár?
A lendület program az MTA kezdeményezése 6 éve indult útjára, hogy a
fiatal, nemzetközileg is versenyképes magyar kutatókat haza hívja vagy itthon tartsa.
A program 3+2 évet ölel fel és a feladat többek között az elnyert összeg duplázása.
-	Ez tehát nem is pusztán a kutatásról szól?
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-	Ez egészen meglepő számomra.
Te úgy dolgozol, mint egy vállalatvezető, aki bevételt és kiadást számol, munkaüggyel és beosztottakkal foglalkozik,
pályázatot és pályázati elszámolást ír, és
mellesleg kutatási projekteket vezet.
-	Igen, ez így van. Az időm 90%ában az ügyek menedzselésével foglalkozom. Viszont ezek a források rajtam kívül
további két állatorvos, egy biológus és egy
asszisztens számára teremtenek munkahelyet és kutatási lehetőséget. Mindebben
egyébként nincs semmi meglepő, az Egyesült Államokban a kutatási rendszer ugyanígy működik, mi csak követtük a példát.
Kérlek, mondd el röviden, hogy
milyen témákkal foglalkoztok és ez milyen haszonnal jár a mindennapi életben?

-	Kutatásaink homlokterében a
tularémia, a brucellózis és a Q-láz áll. A
tularémiának tisztáztuk a járványtanát,
hogy mik a rezervoárok, a vektorok, és az
emberi fertőzések forrásai. Elvégeztük ös�szesen 200 db izolátum genotipizálását,
melyből igen érdekes eredményre jutottunk. Az európai mezei nyúl kereskedelem
60%-a Magyarországról induló szállítmányokat jelent. Az elmúlt években azonban
igen gyakran ért bennünket az a vád, hogy
a tőlünk származó nyulak fertőzték az olasz
és francia állományt. Nos, a kutatásaink
egyértelműen bebizonyították, hogy ez
nem így van, hiszen az olasz és francia baktériumtörzsek különböznek a hazai törzsektől.
Hasonló genotipizálási módszerekkel
sikerült a tavalyi, baranyai Q-láz járvány
eredetét is felderíteni. Itt azt találtuk, hogy
beszáradt trágyából a szél fújta a kórokozót
a megfertőzött emberekhez.
Gratulálok a munkádhoz, ezek
igazán szép, a szakmánk zamatát adó
eredmények. Kérlek, beszélj végül pár
szót a családodról is!
-	Feleségem óvónő és hamarosan
családi örömök elé nézünk.
Akkor sok erőt és vidám napokat kívánok a leendő édesanyának és
édesapának!
dr. Végh Ákos

Meghívó

Mustad szakmai nap
Ortopédiai gyógypatkolást igénylő elváltozások lovon

Programok:
1. Dr. Bodó Gábor, dr.Tóth Péter, dr. Izing Simon
- Grant Moon szakmai diszkusszió a legfontosabb elváltozásokról (állatorvosi 		
témafölvetés és magyarázat - gyógypatkolásos megoldás), (4x45 perc)
- patella fixáció
- bone spavin (csontos csánkpók)
- negative hoof angle
- underrund heells (dorsopalmar imbalance)
2. Fájdalomcsillapítás a lovak ortopédisi elváltozásakor (45 perc)
3. Gyakorlati képzés: a nevezett elváltozások gyógypatkolásának bemutatása 		
(Grant Moon) - kommentátor dr. Szmodits Zsolt (kb. 2x45 perc)

2014
március 26.
Budapest 19. ker.
Hofherr A. u. 38-42.

Grant Moon

hatszoros világbajnok, a világ egyik
leghíresebb patkolókovácsa

Ingyenes regisztráció március 20-ig : www.alpha-vet.hu/vanmegoldas
a V ET h í r e k 14/3
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Bendőmétely
Összeállította: dr. Csúz Andrea

Néhány szemelvényt gyűjtöttem össze mérvadó nemzetközi
honlapokról a mételyekkel kapcsolatban, hogy bepillantát nyerhessünk az aktualitásokból.

de kereskedelmi forgalomban ez nem kapható. Zimmerman kifejlesztett egy szerológiai gyorstesztet néhány évvel ezelőtt, de
ez sem hozzáférhető.
http://beefmagazine.com/mag/beef_one_bad_fluke

Peteszámlálás, mételyek keresése
Gary Zimmerman, Livingston, MT, DVM
úgy gondolja, hogy a vágóhídi májvizsgálat bonyolult és nem mindig célravezető. „A
rutinszerű felszíndúsításos bélsárvizsgálat
esetén
nem mindig
úsznak a felszínen a
1.
ábra kifejlett bendőmételyek
szarvasmarha bendőjében
mételypeték, így a megszámlálásukra sincs
lehetőség.”
Fasciola hepatica petéje
Fasciola hepatica petéje

Heveny májmétely-fertőzésben
elpusztult juh mája

2. ábra Heveny májmétely-fertőzésben elpusztult juh mája

Fasciola hepatica kifejlett

Fasciola hepatica

Fasciola hepatica kifejlett

Észak-Írországban az Agri-Food and
BioScience Institut végzett felmérést a juhok és szarvasmarhák máj- ás bendőmétely
fertőzés vonatkozásában 2013 februárjában.
Az elmúlt néhány év nyarai az enyhébb és
nedvesebb időjárás miatt kedvező feltételeket biztosított a paraziták felszaporodásának, így nagyobb figyelmet kell fordítani az
ebből adódó veszteségek csökkentésére.
Kifejlett bendőmételyek szarvasmarha
bendőjében
1. ábra kifejlett bendőmételyek szarvasmarha bendőjében
Voltak kísérletek olyan mikroszkópos
megjelenítésre, mely javítja a találati arányt,

8
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A tünetek leggyakrabban a hasi fájdalmasság, a vérszegénység és a hirtelen elhullás.
Az enyhébb esetekben romlik a teljesítmény,
a súlygyarapodás, mivel csökken az étvágy
a hasi fájdalmasság miatt. Az idült esetek
sokkal gyakoribbak elsősorban télen és tavasszal mind a szarvasmarhák, mind a juhok
esetében, bár a fertőzés egész évben folyamatosan fennállhat. A kifejlett mételyek az
epeutakban telepszenek meg, vérrel táplálkoznak, petéket ürítenek. A fertőzött állatok
anémiásak, esetleg az áll alatt ödéma képződik. A termelési mutatók 5-15%-kal is romolhatnak, sőt anyajuhoknál a vemhesség
utolsó harmadában vetélést is okozhat. Tejelő teheneknél és juhoknál a gazdasági veszteséget az is növeli, hogy a fertőzött állatok
hajlamosabbak az anyagcsere-forgalmi
betegségekre, a Salmonella- és Clostridium
novyi okozta megbetegedésekre.

A májmétely-fertőzés mind heveny,
mind idült formában jelentkezhet. A heveny forma a juhoknál jelentkezik, amikor
a bélből a lárvák tömegesen vándorolnak
a májba. Az akut esetek jó része elhullással
végződik, így jelentős a gazdasági kártétele.

Paramphistomum
cervi
Paramphistomum

cervi

A legtöbb juh és a szarvasmarhák túlélve
a heveny fázist tél végén és tavasszal a legelőt fertőzik a bélsárral ürülő petékkel. Ha
enyhe a tél, a peték nem fagynak meg, és
a korán feléledő vízicsigákat fertőzik. Április-májusra hajtják ki a jószágot a legelőre,
és újból indul a heveny forma, mely idővel
idültté alakul. Ezért különösen fontos, hogy
ezt a ciklust megfelelő, hatékony szerrel
megszakítsuk.
http://www.thebeefsite.com/articles/3410/control-ofliver-fluke-and-rumen-fluke-infection-in-sheep-andcattle-in-northern-ireland

Paramphistomum cervi

Paramphistomum megelőzés és kontroll

Paramphistomum-fertőzés kezelése

Ha a bendőmétely-fertőzés endemikus, akkor a legelőn
történt fertőzés megelőzése a cél: a csigapopuláció csökkentése, a fertőzött legelők legeltetésének korlátozása erre jó
eszköz lehet:

Bendőmétely ellen igazoltan hatékony vegyületek az alábbiak:

•
•
•
•
•

a tócsák, vízállások megszűntetése árkokkal,
az itatóhelyek magasabb pontra helyezése
a meredek, gyér növényzetű partokat nem
kedvelik a csigák, könnyen kiszáradnak
kerüljük a kisebb pocsolyák kialakulását is
(pl. keréknyom)
ha nem lehet megszűntetni az állandóan nedves
területeket, akkor ezeket kerítsük körbe, hogy 		
innen ne legelhessenek az állatok.

A felnőtt állatok bizonyos szintű természetes védettséggel
rendelkezhetnek, ha az általános immunállapot kedvező.
Így a legnagyobb veszély a növendék állatokra leselkedik,
amelyek még nem találkoztak ezzel a parazitával.

•

Oxyclozanide (salicylanilide) célzott métely-ellenes
hatás, nem csak a kifejlett, hanem a vékonybélben
található fiatal fejlődési alakok ellen is hatékony
•
Niclosamide (salicylanilide) közepesen széles
hatásspektrumú anthelmintikum, a kifejlett
bendőmételyekre nem, csak a fejletlen alakokra hat.
	Ezen kívül számos galandféreg-faj ellen is
használható.
A felnőtt állatok bizonyos szintű természetes védettséggel
rendelkezhetnek, ha az általános immunállapot kedvező.
Így a legnagyobb veszély a növendék állatokra leselkedik,
amelyek még nem találkoztak ezzel a parazitával.

http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2568&Itemid=2850

L E V A F A S
VÉDELEM A BENDŐ-és MÁJMÉTELY ELLEN

A legjobb választás, mert...
 széles spektrumú féreghajtó
 szarvasmarhák és juhok kezelésére
 az egyetlen hatékony szer bendőmétely
ellen
 májmétely ellen
 gyomor-bélférgek és tüdőférgek okozta
fertőzések ellen

Hatónyagok:
Levamisol hidroklorid
Oxiklozanid

30 mg/ml
60 mg/ml

Adagolás:
szarvasmarha:
2,5 ml Levafas Diamond / 10 ttkg
juh:
0,5 ml Levafas Diamond / 2 ttkg
Szájon át, közvetlenül.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Szarvasmarha, juh ehető szövetek: 5 nap
A készítmény nem alkalmazható olyan
szarvasmarháknál és juhoknál, melyek
teje emberi fogyasztásra szánt.

Forgalmazza: az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Kérdése esetén forduljon értékesítő kollégánkhoz!

a V ET h í r e k 14/3
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Eprizero ráöntő oldat tejelő tehenek és húsmarhák részére
Összeállította: dr. Végh Ákos

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjólléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM
rendelet előírja tejelő tehenészetekben a külső és belső paraziták
(fonálférgek, rühatkák, kullancsok) elleni védekezést. Ez azt jelenti, hogy mindazon tartók, akik
a támogatást fel kívánják venni,
kötelesek igazolni a parazitaellenes készítmény beszerzését és a
kezelés elvégzését.
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 34/2013. (IV. 23.)
Közleménye szerint a külső és belső parazi-

ták elleni védekezésre a tejelő szarvasmarhákra érvényes engedéllyel (törzskönyvvel)
rendelkező valamennyi állatgyógyászati
termék használható. Tekintettel arra, hogy
az engedélyezett termékek köre folyamatosan változik, az évente megújított lista
csak tájékoztató jellegű.
Így, ha a parazita ellenes szer rendelkezik érvényes engedéllyel (törzskönyvvel),
akkor használhatják a 18/2011.(III.9) VM
rendeletben résztvevő állattartók is.
E célra a tavalyi esztendőben még csak
olyan készítmények álltak rendelkezésre
hazánkban, amelyek tejelő tehenészetekben történő használatát komolyan akadályozta az a tény, hogy emberi fogyasztásra
tejet termelő állatnak nem adható és élelmezés-egészségügyi várakozási ideje hos�szú (minimum 21 nap). E készítményekkel

a kezelés szabályszerűen kizárólag a szárazon állás időszakában volt kivitelezhető,
ami viszont meggátolta az állomány-szintű
tömeges kezelést.
Az Alpha-Vet Kft. kizárólagos forgalmazásában álló Eprizero ráöntő oldat a most
induló szezontól áll a tejtermelő gazdák
szolgálatában. Tejre 0 napos várakozási
ideje megoldást jelent a fenti problémára.
Mindemellett több telepi kipróbálás tapasztalata azt mutatta, hogy a készítmény
alkalmazása javítja a tejhozamot. Végezetül a ráöntő oldat formula állatbarát megoldás, alkalmazása könnyű, egyszerű.

Adjon le előrendelést

MOST!

Vevőszolgálat:
+36-22/516-419

Az Eprizero ráöntő oldat hatékony a bökőlegyekkel, valamint a gyomor- és bélférgekkel szemben!
Bökőlégy (Haemetobia irritans)
Istállózott állatokon is rendkívül
nagy számban előforduló vérszívó
légy. Viszketést, bőrirritációt, súlyos
esetben vérszegénységet okoz. Petéit
a szarvasmarha friss bélsarába rakja,
így a fertőzési forrás az állatok körül
marad.

Tejelő tehenészetekben elvégzett
vizsgálatok igazolták, hogy
- a gastronintestinális parazitás
ferőzöttség vágóhídi adatok alaján
nem ritkán meghaladja a 80%-ot,
- az Eprizeroval való tervezett parazita ellenes kezelés nyomán 0,35 – 0,63
kg/tehén napi tejtermelés emelkedés
volt kimutatható

Amennyiben most vesz fel
előrendelést az állomány egész
éves kezelésére, mi díjmentesen
elvégezzük Önnek a szükséges
állomány-bélsárvizsgálatokat! A
részletekért keresse üzletkötőjét!

10

a V ET h í r e k 14/3

Trichostrongylidosisok kórokozói
Legelői tartásra alapozott növendék szarvasmarha tartás és szárazon
álló tehén tartás legfontosabb belső parazitái a gyomor és bélférgek.
Nagyon gyakran tünetmentes vagy
szubklinikai formában jelentkező fertőzöttség. Kártétele növendékeknél
a testtömeg-gyarapodásban való
visszamaradásban, szárazon álló teheneknél pedig a tejtermelés beindulásakor a alacsonyabb hozamban
jelentkezik.

MÁSODIK GENERÁCIÓS EPRINOMECTIN

ARANY STANDARD
A TEJELŐ TEHENEK
PARAZITAMENTESÍTÉSÉBEN
O
AG

S FORGA
L

M

Ó AZ
AZ

KIZÁRÓ
L

Hatékony külső és belső parazitamentesítés által megőrzi a tejelőállomány termelékenységét is

Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft.

5mg/ml POUR ON OLDAT
tejelő és húsmarháknak
Azok a telepek, ahol a takarmányozási és egyéb okok a költségeket növelik,
és komoly a parazitás fertőzöttségnek való kitettség, az Eprizero® Pour On
oldattal való kezeléssel a teljesítményt és a profitabilitást is növelik:
 több mint 2 literrel magasabb napi tejhozam tehenenként
 jobb termékenységi mutatók

 a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban felhasználható termék
 0 nap várakozási idő tejre

norbrook.com
a V ET h í r e k 14/3
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Prototheca mastitis tejelő teheneknél 2. rész
Szerkesztette: Molnár Dániel, Takó Csaba

Cikkem első részében, még 2013
decemberében
bemutattam,
hogy honnan is származnak a
Prototheca–nak nevezett egysejtű algák, hogyan fertőzik teheneinket és milyen kórképeket
okozhatnak. Röviden szóltunk a
megelőzés lehetőségeiről, és hogy
a fertőzés megállításának legegyszerűbb, viszont leg költségesebb
módja is, a protothecával fertőzött tehenek selejtezése.
Jelen cikkben Takó Csaba fertőtlenítési
specialistával megpróbáljuk számba venni
azokat a konkrét módszereket, amelyeket
az Alpha-Vet Kft. nyújtani képes, hogy megelőzzük a befertőződést, illetve csökkenthetjük az állományunk fertőzési nyomását,
selejtezését.
Bármilyen fertőzésnek, betegségnek az alapja, hogy a kórokozó egy legyengült immunrendszerrel találkozzon. A
21. századi állattenyésztés és ezzel együtt
a szarvasmarha tartás is erősen elrugaszkodott a természetes immunitás kialakulását segítő környezettől. Ezen túl a modern
istállózás komoly feladat elé állítja az immunstátusz fenntartását is. A legyengült
immunrendszerű állatot pedig már nem
csak az obligát, de az opportunista patogén kórokozók is képesek megtámadni,
többek között a ProtothecaZopfii is.
Az általunk kifejlesztett Vitapol®
huminsavas termékcsalád pont ezt a célt
szolgálja, hogy a modern teheneinknek
megadja a genetikájuk által elvárt segítséget.
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A huminsavak és a fulvosavak a barnaszén és a tőzegképződés során keletkező
kivételes élettani hatású, a mikroelemek
felvételét segítő szerves komplexképző
molekulák. Segítik a sejtek energiatermelését és védekező képességét, fontos
szerepet játszanak a méregtelenítésben.A
huminsavak évezredek óta ismert gyógyászati hatásait, mint „természetes
antivirális hatóanyagot” és „alternatív
antibiotikumot” a modern tudomány is
felfedezte. A természetes huminsav legalább 70 féle ásványi anyagot tartalmaz
önmagában és mindezeket felvehető, biológiailag hasznosítható formában. A mikroelemek a huminsavhoz kötött formában folyamatosan szívódnak fel, mert egy részük
a bél nyálkahártyájához kötődve segíti az
ásványi anyagok és mikroelemek felvételét,
másik részük viszont bekerül a keringési
rendszerbe. A fulvosav adszorpciós immunrendszer erősítő és detoxikáló hatásai
így együttesen érvényesülnek a dúsított
mikroelemek kedvező élettani és hozamfokozó hatásaival.
Több magyarországi telep is arról számolt be, hogy a Vitapol® etetésének hatására a tehenek ellenállóbbak lettek a
Prototheca fertőzéssel szemben.
Protothécával fertőzött telepen javasoljuk a Vitapol® folyamatos etetését a TMR
-hez keverten napi 150 g/tehén adagban.
	Véleményem szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy amennyiben már
jelen van a Prototheca, nagyon nehezen
tudjuk diagnosztizálni. Egészen mostanáig
csak hosszan tartó -és sokszor pontatlansejttenyésztésen alapuló módszerrel voltak
képesek a mikrobiológia laborok megmon-

dani, fertőzött e az adott állat. Ezalatt az idő
alatt, viszont tovább fertőzött az adott állat,
illetve az antibiotikumos kezelése sem hozta meg a várt eredményt.
Az Alpha-Vet Kft. 2013. év végén stratégiai megállapodást kötött Európa egyik
legfejlettebb - Magyar tulajdonú és székhelyű - biotechnológiai cégével. Ennek keretében 21. századi technológia áll a telepek
rendelkezésére. A Real-time PCR és DNS
szekvenáló-robot technológiának köszönhetően, a tejminta beérkezését követő 24
órán belül Prototheca törzsre részletezett
eredményt kapunk!
Amennyiben mastitis tüneteit mutatja
a tehenünk, és nem vizsgáltattuk be a tejet Protothécára, vagy még nem kaptunk
eredményt, fontos a megfelelő, kiváló minőségű tőgyinfúzió kiválasztása. Egy jó
tőgyinfúziós kezelés önmagában is választ
adhat a kérdésünkre. Amennyiben egy széles hatásspektrumú infúzióra (pl. Multiject)
nem reagál a tehén, az önmagában utaló
jel lehet a Prototheca fertőzésre.
1. osztályú Norbrook tőgyinfúzióink:
Multiject: Penicillinre, Streptomicinre vagy
Neomicinre érzékeny kórokozók által okozott, akut és Mastitest vizsgálattal igazolt
szubklinikaimastitis kezelésére, beleértve a
gyulladásos tünetek gyors megszűntetését
is.
Noroclav LC: Széles hatásspektrumú
(Amoxicillin, Klavulánsav, Prednizolon),
baktericid
hatással
rendelkezik
a
Staphylococcus, a Streptococcus, az
A.pyogenes és az Eschierichia coli baktériumok ellen.

Lactaclox:
Az
ampicillin
és
a
Kloxacillin
kombinációban
alkalmazva hatékony a Streptococcusagalactiae,
Streptococcusdysgalatiae,
Streptoco
ccusspp.,Arcanobacteriumpyogenes,
Escherichia coli baktériumok által okozott
tőgygyulladás kezelésére.
Duofast:
Jó
hatásfokkal
alkalmazható
a
Str.
agalactiae,
Str.
dysgalactiae,
Str.
uberis,
egyéb
streptococcusok, Staphylococcusaureus,
Corynebacteriumpyogenes ellen. Hatásos
az E. coli, valamint egyéb Gram-negatív
baktériumok okozta fertőzésekesetében is.
A Prototheca elleni védekezés fontos
eszköze a megelőzés. Mint azt már olvashattuk, a kórokozók terjedése első sorban a
szerves trágyával történik, így legfőbb feladatunk, az állatok környezetének tisztán
tartása. Ennek hatékony eszköze a megfelelő tisztító és fertőtlenítő szerek használata. Az állatok környezetét, (különösen a
fejőházat) olyan savas (Anti-Germ SRS 15),
vagy lúgos (Anti-Germ SRC50) habosítható
tisztító szerekkel tudjuk takarítani, amelyek
a behatási idő alatt (15-20 perc) fellazítják
és oldatba viszik a felületre tapadt, szerves,
vagy szervetlen szennyeződéseket. Ezzel a
módszerrel jelentősen csökkenthető a felületen megtapadt kórokozók száma, mivel a
mosás során azt a biofilmet is eltávolítjuk,

amely alatt megbújhatnak. Az ezután alkalmazott fertőtlenítést még nagyobb hatásfokkal tudjuk elvégezni. Ehhez használhatjuk a quaterner-ammóniumsó hatóanyagú
AzurinNDI – felületfertőtlenítőt.

ilyen típusú filmképző szerek (mint pl.: az
Anti-Germ Iofilm) jód hatóanyaguknak
köszönhetően kifejezetten pusztítják a
Prototheca -t, így csökkentve a fertőződés
veszélyét.

A másik fontos lépés a fejés előtti és
utáni tőgykezelés. A fejés előtti tőgy előkészítésnek abban van jelentősége, hogy
a tőgybimbóra került kórokozókat megfelelően eltávolítsuk, valamint a fejés során
minimálisra csökkentsük annak az esélyét,
hogy az esetlegesen fertőzött egyedekről a
nem fertőzöttekre átvigyük a kórokozókat.
Ehhez megfelelő minőségű és hatóanyagú tőgy előfertőtlenítőket kell használni.
Ilyen hatóanyagok pl.: klór, quaternerammóniumsók, jód.

A fejőház illetve a tőgybimbók higiéniáján túl fordítsunk kellő figyelmet a fejésre
és a fejőkelyhekre is.

Az Agrisept tabletta a klór hatóanyagával az egyik leghatékonyabb előfertőtlenítő. Tablettás kiszerelése révén könnyű
adagolni, (2 tabletta / 1 liter víz). A klórnak
köszönhetően rövid idő alatt (a bimbó bemártás és törlés között) képes kifejteni a
fertőtlenítő hatását.
A fejés utáni utófürösztők használata
azért fontos, mert a filmképző tulajdonságuk révén lezárják a nyitott bimbócsatornát, amelyen át a mikrobák könnyen feljuthatnának a tőgyszövetekbe, illetve hosszan
tartó csíracsökkentő hatást fejtenek ki. Az

VITAPOL

A továbbfertőzés megakadályozásának
szintén fontos mozzanata, a fertőzött vagy
fertőzésgyanús egyedek utoljára történő
fejése. Ezután különösen fontos a fejőkelyhek megfelelő fertőtlenítése is, amit
perecetsavas fertőtlenítő szerrel tudunk
elvégezni. A Peroxan Forte perecetsav hatóanyaga erre kiválóan alkalmas.
További információkért, segítségért a
témával és a termékekkel kapcsolatban,
forduljon hozzánk bizalommal.
Molnár Dániel
takarmányozási szakmai vezető,
30/2355538, molnar.daniel@alpha-vet.hu
Takó Csaba
higiéniai szaktanácsadó,
30/5321275, tako.csaba@alpha-vet.hu

®

ÍJ AS

TÉSI D

ENYÉSZ

ÁLLATT

ÁSVÁNYI TAKARMÁNY
A VITAPOL® ásványi takarmány kizárólag természetes
anyagokat tartalmazó készítmény, mely az állatok
gyorsabb, egészségesebb fejlődését segíti.
A termékben található huminsavak növényi anyagok
természetes humifikációja során keletkeztek, az
ásványi anyagok és mikroelemek szerves huminsav
komplex formában találhatók benne. Egyedülálló
összetételének köszönhetően jótékony hatást fejt ki az
élő szervezetekre, erősíti az immunrendszert.

ORGANIT
www.organit.hu

®
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A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.9.)
Kormányrendelet (összhangban az 504/2008/EK Európai Bizottsági Rendelettel)
előírja a lovak egyedi transzponderrel történő megjelölését.
Szabványoknak megfelelő

ISO 11784 szabványnak megfelelő, FDX-B technológia, ICAR tanúsítvány.

Országkóddal ellátott

348-as országkóddal kezdődő, 15 karakteres életszámot tartalmazó transzponder.

Német

Finom kidolgozás, sok praktikus ötlet, könnyű használat, német precizitás.

Kisméretű

2,12 x 12 mm

Transzponder-stop technológia

A gombostűfejnyi méretű ragasztó pontozás a
kanülben nem csak a transzponder beadás előtti kiesését gátolja, de egyúttal biztosítja a transzponder
visszamozdulástól mentes elhelyezkedését is a szövetekben.

Bioüveg kapszula

A piacon egyedülálló, szabadalmi oltalom alatt álló
technológia, nem indít be szöveti reakciót, nem oldódik ki belőle semmilyen komponens, nincs lokális vagy
szisztémás toxicitás, élethosszig tartó perzisztálás és
működés.

Környezetbarát előállítás

Kimagaslóan környezetbarát előállítási technológia,
amelynek gyártása a polimer kapszulához képest
egyharmad mennyiségű hulladék termelésével jár.

Nyomon követhető gyártás

Egyértelműen visszakereshető a gyártás minden lépése és minden termék előállításának körülményei.
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Neo-Te-Sol
Régóta bevált,
megbízható segítség

A két jóbarát
Neo-Te-Sol pulvis

Adagolás és alkalmazási mód

Oxitetraciklin-hidroldorid		
180 g
Neomicin-szulfát			120 g

Szájon át, ivóvízbe keverve adandó.
A szükséges készítmény-mennyiséget a kezelendő állatok
testtömege és ivóvízfelvétele alapján kell meghatározni.
A készítmény általános adagja: 120 mg Neo-Te-Sol belsőleges por A.U.V. / ttkg / nap, amely megfelel 21,6 mg
oxitetraciklin- hidroklorid / ttkg / nap és 14,4 mg neomicinszulfát/ ttkg / nap dózisnak.

Terápiás javallatok:

Kiszerelés:

Belsőleges por házityúk egyes bakteriális
betegségeinek gyógykezelésére.
Hatóanyag:

Az oxitetraciklinre és neomicinre érzékeny Pasteurella
multocida, Enterococcus spp., E. coli, Staphylococcus
spp. és Campylobader jejuni baktériumok által okozott
megbetegedések gyógykezelésére.

50 g, 250 g alufólia tasakban; 1000 g polietilén tasakban
és aranyszínű fémdobozban.
Gyűjtőcsomagolás: 100 x 50 g; 20 x 250 g; 4 x 1000 g
gyüjtődobozban.
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Változtak a baromfi ágazatban igénybe vehető
állatjólléti támogatás feltételei
Írta: dr. Végh Ákos

A 2007-ben bevezetett program
módosításait az Európai Bizottság 2013 év végén jóváhagyta, így
az idei évtől már az új feltételek
alapján lehet csak a támogatást
igénybe venni. Mik a legfontosabb
újítások?
1.	Részletesen szabályozásra került állatfaj és hasznosítási irány szerint az
egyedeknek biztosítandó etető- és itatóhossz, férőhelyigény és ülőrúd hossza.
2.	Előírták az alom felfrissítésének módját
és mértékét.
3.	Szabályozták a legfontosabb mikroklíma-követelményeket: ammónia-szint, széndioxid-szint, hőmérséklet, páratartalom.
4.	Meghatározták a kíméletes állatszállítás feltételeit.

Hogyan tudnak mindennek
megfelelni a termelők?
1. Az elhelyezésre vonatkozó szabályoknak való megfeleltetés egyszerű dedukció.
A rendelkezésre álló berendezések mére-
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teiből visszaszámolva könnyen meg lehet
határozni a betelepíthető állomány méretét.
Amennyiben nagyobb állományt szeretne
és bővítené etető- vagy itató rendszerét,
vagy további ülőrudakra van szüksége, kérjük, keresse az Anitech szakértő csapatát,
akiknek munkái országszerte elismerést
arattak az elmúlt esztendőben!
Strausz Zsolt, +36304103681,
strausz.zsolt@alpha-vet.hu, www.anitech.hu
2. Az almozás megfelelő elvégzését legegyszerűbben a vonatkozó számla, szállítólevél bemutatásával lehet igazolni.
3. A légállapot szabályszerű beállítását
két módon lehet igazolni. Egyfelől olyan,
megfelelő installáció beállításával, amely a
megkövetelt paramétereket méri és a szellőzést és fűtést ennek megfelelően szabályozza. E célra az Anitech által forgalmazott, telepítésre kész rendszereit ajánljuk figyelmébe.
Másfelől lehetséges az egyes légterekben
rendszeresen elvégzett gyorsvizsgálati
módszerekre alapuló mérésekkel. Az erre a
célra rendelkezésre álló műszereinkből az
alábbi képeken láthat ízelítőt.
Amennyiben a megfelelés igazolását külső
szakértőre bízná, akkor figyelmébe ajánljuk

az Alha-Vet Állatgyógyászati Kft. állatjólléti
felelősi bizonyítvánnyal és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakmai csapatának szolgáltatását, mely a következőket
foglalja magába:
•
teljes körű állatjólléti felmérés szabványos európai uniós módszer szerint,
•
a megkövetelt mikroklimatikus paraméterek helyszíni mérése,
•
az állomány állatjólléti állapotának értékelése,
•
szaktanácsadás az az állatjólléti értékelés alapján szükséges változásokra és azok
kivitelezésére vonatkozóan.
dr. Végh Ákos, +36304725703,
vegh.akos@alpha-vet.hu
4. A kíméletes állatszállítás megvalósulását a kezelő állatorvos igazolja a ketrecek
megfelelősége és a rakodás körülményeinek megfelelősége alapján.
A támogatás igénybevétele a baromfitartók
elemi érdeke. Hogy az új feltételeknek megfeleljen az állomány, forduljon az Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft. állatjólléti kérdésekben
járatos szakértőihez bizalommal!

Molnár Dániel

A baromfi
állományok
vitamin ellátása
A baromfi az egyik legfontosabb tényező a világ élelmiszer-termelésében,
mivel nekik termeljük arányosan a legtöbb takarmányt az összes állatfaj közül.
A baromfi iparág dinamikus növekedése a
magas fokú vertikális integrációra, a fejlettebb termelési hatékonyságra (pl. fokozott
piaci súly, csökkent termelési idő és jobb
takarmányértékesítés), a nagymértékben automatizált feldolgozásra kombinálva a sikeres
marketinggel (például az alacsony zsírtartalmú,
magas fehérjetartalmú termékek) és a megváltozott
fogyasztói szokásokra (pl. egészségügyi megfontolások) alapozott.
A 13 szükséges vitamin felvétele a teljes receptúra
takarmány-összetevőinek 33% -ból történik . Azonban
vitaminok csupán töredékét képezik a baromfi takarmányoknak, tömege kevesebb, mint 0,1 % -a, költsége pedig
körülbelül 1-2%-a a takarmánynak, az alkalmazott receptúrától és a szükséges kiegészítéstől függően.
Az intenzív termelési rendszerekben tartott baromfik különösen fogékonyak a vitaminhiányra (Scott
et al., 1982). A fogékonyság okai a következők: (1)
a baromfinak alig vagy egyáltalán nem származik
előnye a tápcsatornában történő mikrobiális vitamin szintézisből, (2) a baromfinak magas a vitamin
szükséglete és (3) a modern technológiák növelt
állománysűrüsége növeli a madarak stressz érzékenységét, amely tovább növelheti a vitamin szükségletet. A Brojler, pulyka és a szülőpár tápok általában tartalmazzák az összes vitamint, a C-vitamin
kivételével (Ward, 1993), míg néhány tojó tápból hiányozhat a
tiamin, piridoxin, folsav és a biotin (Ward, 1993). Mostanában
több figyelmet fordítanak azokban az esetekben ahol ezek a vitaminok szükségesek.
A D- és B12-vitamin szinte teljesen hiányozik a kukorica és szójadara alapú tápokból. A K-vitamin kiegészítés általánosan jellemző a

baromfi takarmányokra, jobban, mint bármelyik másik fajéra.
A madarakban a rövidebb bélrendszer és a gyorsabb emésztés miatt kevesebb a vitamin szintézis. A ketrecben tartott
madár nehezebben fér hozzá bélsárhoz (coprophagia),
ezért több vitamin kiegészítésre van szükségük.
Baromfi állományok vitaminhiányos betegségeinek
és stressz hatások kivédésére az alábbi vízben oldható készítményeket javasoljuk:
Jolovit: vitaminpótlásra, stressz állapot és hiánybetegségek leküzdésére
Tetrakolin: kivédi a haszonállatok májkárosodását, fokozza a máj ellenálló képességét
Tetraszelén-400-E: hiánybetegség okozta
szív- és vázizom elfajulás megelőzésére
Tetravit AD3E Forte: naposállatok vitamintartalékának gyors növelésére, A, D, E- vitaminhiány
esetén
Vitamix-B: alkalmazásával gyógyítható a termelés és étvágy-csökkenésben megnyilvánuló
B-hipovitaminózis, egyébb gyógykezelések esetén segíti
a gyors regenerálódást
Norovit-Amino Forte: vitamin és aminosav hiány
valamint stresszhelyzetek esetén
Norovit-AD3E Forte: A, D, E- vitaminhiány esetén
Norovit-E+Se: hiánybetegség okozta szív- és vázizom elfajulás megelőzésére
Norovit-Hepar: a máj méregtelenítő hatását
erősíti metionin és kolin-klorid tartalmával
Norovit-Thermo: Hő stressz okozta elváltozások megelőzésére
Molnár Dániel
takarmányozási szakmai vezető
Mobil: (06-30) 23-555-38
E-mail: molnar.daniel@alpha-vet.hu
A termékeket gyártja:

PH Y L A X I A

A termékeket forgalmazza:

PHARMA

A termékekkel kapcsolatos információért keresse szaktanácsadónkat:
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tehát kicsivel az Egyesült Királyságban mért átlag fölött. A Lianol Colostróval kezel
elhullások száma csökkent. Az elhullások számának csökkenése főleg az 1-3 napig

Ebben az időszakba a kezelt csoport elhullása csak 11,54% volt, 3,11%-al alacsony
csoportoz viszonyítva. A közel 4% - os elhullás csökkenés nagy mértékben növe
gazdaságosságát. Egy 15 000 forintos malac árral számolva, a Lianolt használó tele
választott malacra vetítve elérheti a 60 000 forintot.

Lianol Colostro - az ideális termék a választás előtti
mortalitás csökkentésére
Írta: Petrovics Ágnes

A kocák termelékenysége az
utóbbi években nagymértékben
megnövekedett. A választott malacok száma/koca/év egy nagyon
fontos paraméter a koca termelékenységének mérésére, a nemesítő vállalkozások mindegyikénél
fontos szelekciós paraméter. Tudomásul kell vennünk, hogy az
élve született malacok számán
alapuló szelekció egyik hátránya a
nagyszámú embrióval terhelt méh
csökkent tápanyagellátása, ennek
köszönhetően a malacok kisebb
egyedi születési súlya. Ez negatívan befolyásolja a választás előtti
elhullás arányát is.
A genetikai faktorok mellett a környezeti hatások, a takarmányozás, management,
alkalmazott technológia is nagymértékben
befolyásolja a malacok túlélési esélyeinek
csökkenését vagy növekedését.
Az újszülött malacok energia tartalékai
nagyon alacsonyak, a rendelkezésre álló
energiát a májban és az izmokban raktározott csekély mennyiségű glikogén biztosítja.
Az energiaszükséglet kielégítése miatt létfontosságú a mielőbbi kolosztrum felvétel.
Az elmúlt évek során sok természetes eredetű takarmány kiegészítőt vizsgáltak, és próbáltak ki a gyors és hatékony energiapótlás
érdekében, de ezek nagy része nem felelt
meg az előzetes várakozásoknak. Nem úgy
a LIANOL COLOSTRO!
A Huvepharma LIANOL Colostro terméke könnyen emészthető, specifikus
baktérimumtörzsek által fermentált, burgonyafehérje tartalmú készítmény, amely
bizonyítottan növelte az újszülött malacok
túlélési arányát. A Lianol Colostro fermentált proteintartalma támogatja az újszülött
malacok májműködését, ezáltal a májban
tárolt glikogén felszabadulását, valamint
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Ez világosan mutatja a fermentált burgonyafehérje alapú kiegészítő takarmányok,
Colostro jótékony hatását a választás előtti túlélési arány javítására. A genetikai sz
amely célja az alomszám növelése a választás előtti elhullás mértéke egy fontos p
jövőben a gazdaságosság szempontjából.

a máj IGF-1 termelésének stimulálásán keresztül fokozza
a malacok sejtanyagcseréjét,
így növekedését is. A fehérjén
kívül glicerolt is tartalmaz az
energiaszükségletének gyors
kielégítésére.
A mellékelt adagolópisztoly
segítségével könnyen adagolható, 1 ml születéskor ami 12
óra múlva ismételendő. Ebben
az időszakban a megfelelő
kolosztrum felvétel elengedhetetlen az újszülött malacok túlélése szempontjából. A kutatások bizonyították a Lianol Colostro választás
előtti elhullás csökkentésére gyakorolt pozitív hatását.
A technológiától függetlenül pl. az Egyesült Királyságban 2009- be a választás előtti
elhullás az élve született malacok számára
vetítve 12,45% volt.(BPEX 2010). A legjobb
eredményekkel büszkélkedhető angliai telepeken is csak 10,9% - ot ért el. Az elhullások számának növekedése nagy mértékben
befolyásolja a telepek gazdasági mutatóit,
illetve gazdaságosságát. A választás előtti
elhullások hátterében két fő okot ismerünk:
alacsony születési súly, illetve a koca által
agyonnyomott malacok. A két okot vette
célkeresztbe az alábbi tanulmány is:
A tanulmányba 84 almot választottak ki,
a malacokat pedig véletlenszerűen két csoportba csoportosították. Az egyik csoportot
2 ml Lianol Colostróval kezelték, a kontroll
csoport kezeletlen maradt. Az elhullást
naponta regisztrálták. A kontroll csoport
választás előtti elhullása 15,38% volt, tehát
kicsivel az Egyesült Királyságban mért átlag
fölött. A Lianol Colostróval kezelt csoportban az elhullások száma csökkent. Az elhullások számának csökkenése főleg az 1-3
napig volt kifejezett.
Ebben az időszakba a kezelt csoport el-

hullása csak 11,54% volt, 3,11%-al alacsonyabb a kontroll csoportoz viszonyítva. A
közel 4% - os elhullás csökkenés nagy mértékben növeli a sertéstartás gazdaságosságát. Egy 15 000 forintos malac árral számolva, a Lianolt használó telepek jövedelme
100 választott malacra vetítve elérheti a 60
000 forintot.
Ez világosan mutatja a fermentált burgonyafehérje alapú kiegészítő takarmányok,
mint a Lianol Colostro jótékony hatását a
választás előtti túlélési arány javítására. A
genetikai szelekció mellett, amely célja az
alomszám növelése a választás előtti elhullás mértéke egy fontos paraméterré válik a
jövőben a gazdaságosság szempontjából.

lt csoportban az
g volt kifejezett.

yabb a kontroll
eli a sertéstartás
epek jövedelme 100

, mint a Lianol
zelekció mellett,
paraméterré válik a

Melovem®
30 mg/ml oldatos injekció
szarvasmarháknak és sertéseknek

Miért Melovem® 30 mg/ml?

Egyedülálló koncentráció
MMa-s kocák számára

Hatóanyag
(1 ml tartalma)
30 mg meloxicam

www.melovem.eu
Javallat

Szarvasmarha:
Szarvasmarhák akut légzőszervi fertőzéseinek esetére, megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából.
Hasmenéses megbetegedésekben orális folyadékterápiával
együtt alkalmazva borjaknál (egy hetes kortól), és növendék
nem tejelő állatoknál a klinikai tünetek csökkentése céljából.

Sertés:
Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén
a sántaság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére.
Kiegészítő kezelésre a puerperális szeptikémia és toxémia
(masztitisz-metritisz-agalakcia szindróma) esetén, megfelelő
antibiotikum terápiával kombinálva.
PROGRESS MAKES

THE DIFFERENCE

 széles terápiás spektrum
 gyors és hosszantartó hatás
 endotoxin ellenes hatás
 kiemelkedő láz és
fájdalomcsillapító hatás

 antibiotikumokkal jól
kombinálható

 rövid várakozási idő
 vemhes állatoknak is adható
a V ET h í r e k 14/3
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Megjelent a PRRS rendelet
Összeállította: dr. Végh Ákos

Hosszú előkészítő munka után
2014. január 31-én lépett hatályba
a Vidékfejlesztési Miniszter rendelete a sertésállományoknak a
sertés reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről. A
hazai sajtó egyöntetűen a magyar
sertésállományt védő és a sertéságazat versenyképességét növelő
intézkedésnek titulálta a rendeletet. Ez persze lehet egy fontos következmény, ha valóban elértük
a magasabb állategészségügyi
státuszt, azonban most komoly kihívás előtt áll a sertéstelepek zöme,
amelyben az állatorvos és az állattartó következetes együttműködése elengedhetetlen.
A sertések reprodukciós zavarokkal
és légzőszervi tünetekkel járó betegségét (Porcine Reproductive & Respiratory
Syndrome, PRRS) 1987 óta ismerjük. Akkor
az USA-ban diagnosztizálták, de a rákövetkező években több európai országban, így
hazánkban is megjelent, majd pár év múlva
távol-keleti országokban. A vírus filogenetikai vizsgálatai azt mutatták, hogy a kórokozó eredetileg erdei rágcsálók betegségét
okozta, majd róluk adaptálódott vaddisznókra végül a házi sertésre. Sőt lófélékre
is, amely a fertőző arteritist okozza. A vírus
filogenetikájában a vaddisznók játszottak
fontos szerepet. 1912-ben ugyanis egy
berlini kereskedő 14 darab, állítása szerint
az Urál-hegységben befogott vaddisznót
(11 kocát és 3 kant) adott el egy Dél-Karolina államban kialakított vadrezervátumba.
Az elsőt öt esztendőn át több szállítmány
követte és ez alapozta meg az amerikai
vaddisznó állományt. Joggal feltételezhető,
hogy ezen állatok hordozhatták be a PRRS
vírusát is Észak-Amerikába, ahol később
szintén adaptálódott házi sertésekhez. A vírus európai és amerikai ága innentől külön
fejlődött, és ma – bár egy fajba soroljuk őket
– a genetikai egyezés mindössze 60 - 65%-os
a két típus között. Hogy mindkét típus előfordul világszerte, annak pedig a XX. század
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végétől fogva a tenyészállatok és a szaporító anyag országok, de akár földrészek közötti mindennapos mozgása, szállítása az
oka. Így lehetséges az, hogy mára mindkét
vírustípus megjelent már Magyarországon
is. Érdemes azt is megemlíteni, hogy amerikai típust Észak-Amerikán kívül mindössze
8 országban sikerült kimutatni. Ebből a legnagyobb mennyiségben hazánkban. Fontos,
hogy a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában is, ezen kívül még két európai országban: Lengyelországban és Dániában, mely
utóbbiból a hazánkba irányuló sertésbehozatal jelentős. A többi helyszín távol-keleti
(Japán, Korea, Thaiföld), illetve Kanada.
A PRRS vírusa rendkívül változékony: sok
eltérő genetikájú és eltérő virulenciájú törzset izoláltak már. Kártétele a virulenciától
függetlenül kimutatható. A klinikai megbetegedések kedvezőtlen hatása közvetlen és
egyértelmű (magzatkárosítás, malacok légzőszervi elváltozásai, immunszuppresszió
miatti másodlagos fertőzések). Emellett az
is bebizonyosodott, hogy a tünetmentes
hordozás sem veszélytelen. Egy 2010 és
2012 között végzett dán tanulmány egyértelműen kimutatta, hogy a szubklinikai hordozásnak is komoly gazdasági kártétele van.
Két állomány fejlődése közötti különbséget
vizsgálták, és igazolták, hogy a kórokozótól
mentes állomány süldőinek testtömege
szignifikánsan jobban gyarapodott, mint a
szubklinikai hordozó állomány süldőié.
Tekintettel a gazdasági kártétel veszélyére a PRRS 1997-ben Magyarországon
bejelentendő betegséggé vált és az akkor
hatályos Állategészségügyi Szabályzat rögzítette a leküzdés részletes szabályait. Az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat
keretében azonban az előírásokat 2002-ben
törölni kellett, mert a PRRS tartozik az Európai Unióban kiemelt, és egyedi leküzdési
szabályokat igénylő betegségek közé. Ez
azért van így, mert a PRRS nem terjed rapid
módon, így a fertőzött állományok száma
összességében alacsony.
Magyarországon azonban a fertőzött
állományok aránya a szabályozás eltörlése óta 2%-ról mintegy 10%-ra emelkedett,
melyben elvitathatatlan szerepet játszottak
a fertőzött területekről hazánkba érkezett,

hízóutánpótlást jelentő szállítmányok is.
Az új miniszteri rendelet és az Aujeszkybetegségtől való mentesítésben szerzett
tapasztalatok szilárd alapot adnak az állatorvosoknak a munka elvégzéséhez.
A mentesítés lépcsőzetesen fog zajlani.
Ez azt jelenti, hogy az állat-egészségügyi
feladatok ellátásáért felelős szakigazgatási szerv a jogszabály alapján fokozatosan
mentesítés alá von újabb és újabb területeket. Ezeken a területeken a kórokozótól való
teljes mentesség elérése lesz a cél, amely
a fertőzött állományok állami kártalanítás
mellett történő felszámolását és a vakcinázás tilalmát is jelenti.
Azokon a területeken, amelyek jelenleg
nem, csak később kerülnek mentesítés alá,
a betegség gazdasági kártételének és az
állományok PRRS fertőzöttségének csökkentése lesz a cél. Ennek pedig legjobb
eszköze a vakcinázás lesz. A hazai forgalomban elérhető oltóanyagok értéke más és
más, alkalmazásuk lehetősége telepenként
eltérő az adott járványhelyzettől, a telepen
előforduló vírus jellemzőitől és a vakcina típusától függően. Természetesen egy homológ vakcinától jobb védettség várható, mint
egy heterológtól, ezért van a védekezésben
jelentősége annak a filogenetikai ténynek,
hogy a vírusnak kialakult egy európai és egy
amerikai genotípusa, és mindkettő megjelent Magyarországon.
A most induló mentesítés első feladataként a védekezés stratégiáját minden sertéstelepen mentesítési tervben kell rögzíteni.
Ennek megalkotása a vírus tulajdonságait,
a járvány menetét és az igazgatási intézkedéseket egyaránt számba vevő, komoly
tervezőmunkát igényel majd a telep állategészségügyi helyzetéért felelős szakemberektől. Ebben a munkában tud segítő kezet
nyújtani az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Szakmai Igazgatósága.
A program elkészítése a 148/2007. (XII. 8.)
FVM rendelet alapján a támogatható szolgáltatások körébe tartozik.
dr. Végh Ákos
+36304725703
vegh.akos@alpha-vet.hu

A JÓ FERTŐTLENÍTÉS TITKA
A MEGFELELŐ TISZTASÁG!
A PRRS vírus pH 6 és 9 között stabil. Az alábbi két terméket azért ajánljuk a PRRS mentesítés
esetén történő takarításhoz, mert az 1-2%-oldat esetén az SRC-50 lúgos tisztító szer 11-es pH-t,
míg az utána használatos SRS-15 savas tisztító szer 4-es pH-t alakít ki a felületeken. Ezen pH
tartományok már jelentősen kívül esnek a vírus „komfort zónáján” illetve a gyors egymás utáni
kémhatás ingadozás jelentősen hatással van a vírusok ellenálló képességére. Ez – a kórokozók
számára – fokozott megterhelés és a tisztító szerek használata utáni tiszta (zsír és egyéb
szerves anyagoktól mentes) felületek adják a megoldást a sikeres záró fertőtlenítésre, mivel az
így búvóhely nélkül maradt és „legyengített” vírusokat kiváló hatékonysággal tudják a fertőtlenítő
szerek elpusztítani.

SRC 50

Klórtartalmú lúgos kémhatású, kombinált,
habosítható tisztító- és dekontaminálószer sertés
istállók belső felületeinek tisztításához.
1-2%-os oldatban habosítva kiválló fehérje és zsíroldó hatása révén fellazítja és
oldatba viszi a felületekhez tapadó szerves eredetű szennyeződéseket. A tartós hab
a ferde és függőleges felületeken is hosszú ideig megtapad, így növelve a behatási
időt. 20 perc behatási idő után a feloldott szennyeződésekkel együt le lehet öblíteni.
Hatóanyag: lúgok, foszfátok, felületaktív anyagok.

SRS 15

Savas kémhatású, kombinált, habosítható
tisztító- és dekontaminálószer baromfi istállók
belső felületeinek tisztításához.
1-2%-os oldatban habosítva kivállóan oldja a szervetlen és szerves szennyeződéseket.
20 perc behatási idő után a feloldott szennyeződésekkel együt le lehet öblíteni.
Korrózógáltó tartalma révén a behatási idő alatt nem korrodálja a fém felületeket.
Hatóanyag: szervetlen savak, felületaktív anyagok, korróziógátló adalékok.

Elérhetőség:
Takó Csaba Anti-Germ szaktanácsadó
Mobil: +36/30/ 532-1275 • E-mail: tako.csaba@alpha-vet.hu

www.alpha-vet.hu

info@alpha-vet.hu
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Pre- és probiotikumok = egészséges béltraktus,
eredményes termelés
Írta: Petrovics Ágnes

A sertés-, illetve a broilerhízlalás
biológiai értelemben a természetes növekedési folyamatok minél
hatékonyabb kihasználását jelenti.
A modern sertések, illetve broilerek
hízlalása során tulajdonképpen
folyamatosan növekedő fiatal állatokkal dolgozunk, amelyekkel
egységnyi idő alatt minél nagyobb
mértékű sejtosztódási és sejtnövekedési teljesítményt kell elérnünk.
Ez jelenti a gyakorlatban a megfelelő
mértékű súlygyarapodást és takarmányértékesítést. A növekedés előfeltétele mind a
sejtek, mind a szövetek, illetve a szervek és
az egész szervezet szintjén az egészséges
gasztrointesztinális traktus, amely lehetővé teszi a takarmánnyal bejuttatott táplálóanyagok kellő mértékű megemésztését
és optimális felszívódását. Az egészséges
bélrendszer az enzimek termelése, illetve a
fermentációs folyamatok révén teszi lehetővé az emésztést és a felszívódást, azonban
a szervezet immunológiai folyamataiban, a
sejtszintű anyagcsere-folyamatokban, illetve termelési környezetben jelenlévő fertőző
ágensek elleni küzdelemben is részt vállal.
Könnyen belátható tehát, milyen fontos egy
fiatal állat megfelelő termeléséhez az egészséges gasztrointesztinális traktus.
A gasztrointesztinális traktus mikroorganizmus-összetétele az állatok élete folyamán dinamikusan változik annak érdekében, hogy az állatok emésztése a kornak,
illetve a takarmányalapanyagokban beállott
változásoknak meg tudjon felelni. Az intenzív termelési rendszerekben azonban a
technológiai fázisváltások és a környezeti
stresszorok miatt gyakran beáll a bélflóra
összetételében egy taxonómiai imbalansz,
amikor is a bélflóra mikroba-egyensúlya
felborul. Ezt nem csak környezeti változások,
takarmányváltások, hanem akár pszichikai
stresszorok (falkásítás, osztályozódás), illet-
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ve akár medikációs céllal alkalmazott állatgyógyászati készítmények is előidézhetik. A
taxonómiai imbalansz alatt azt értjük, hogy
a bélflórában elszaporodnak a patogén mikroorganizmusok, amelyek jelenétére a fiatal
állatok (sertések, csirkék) hasmenéssel, a
termelés csökkenésével, másodlagos fertőződésekkel, súlyos esetekben elhullással
reagálnak. A termelési eredmények legnagyobb mértékű csökkenésére a hasmenések
jelentkezésekor kell számítani a termelőnek.

Termékek forgalmazója az
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
A modern takarmányozás egyik feladata
tehát az állatok fajának, korának megfelelő
gasztrointesztinális mikroba-egyensúly biztosítása is a termelésbiztonság érdekében.
Erre biológiai aktivitással rendelkező növényi eredetű proteinek, a takarmányokhoz
adható enzimek, antioxidánsok, valamint a
pre-, a pro- és a szimbiotikumok egyaránt
alkalmasak.
A pre-, a pro- és a szimbiotikumokkal
a célunk nem a takarmány beltartalmi értékének, az összetevők biológiai hozzáférhetőségének javítása, hanem a szervezet
eubiotikus állapotának létrehozása. Ez azt
jelenti, hogy az állati szervezet megfelelő
egészségi állapottal és immunrendszerrel
rendelkezik, ezáltal javul a takarmány táplálóanyag tartalmának hasznosulása, amely
lehetővé teszi, hogy a termelés megközelítse a genetikai potenciált.

Az eubiotikus állapot megteremtését az emésztőkészülékben kell elkezdenünk! Ebben segítenek minket a pre- és a
probiotikumok. A prebiotikumok, mint pl.
a FERMACTO olyan takarmány kiegészítők, amelyek szelektíven serkentik a bélflóra egy vagy néhány baktériumfajának
(Lactobacillus és Bifidobacterium spp.) növekedését, anyagcsere-aktivitását, ezáltal
javítva a gazdaszervezet általános egészségi állapotát. A probiotikumok, mint pl. a
FECINOR olyan élő mikroorganizmusok,
amelyek előnyösek a gazdaszervezet egészségére és élettani folyamataira a bélflóra ös�szetételének javításával. A szimbiotikumok a
pre- és a probiotikumok kombinációi.
A FECINOR élő Enterococcus faecium
kultúrát tartalmazó takarmány kiegészítő. Ez a természetes Enterococcus
faecium nagyon gyorsan kolonizálódik a
gasztrointesztinális traktusban, ezáltal elősegíti a gyomor-béltraktus korai érését, és
a fiatal állatok nagy növekedési potenciáljának kihasználását. Az Enterococcus faecium
kompetitív gátlás révén csökkenti a káros
enterobaktériumok növekedését, és így
azok nem tudják kifejteni a patológiás hatásukat. A FECINOR probiotikum bizonyította
hatékonyságát Escherichia colival és Salmonella cholerasuissal fertőzött termelési
környezetben is. Ezek ellen tulajdonképpen
biológiai barriert képez a gyors kolonizálódásának köszönhetően. Mivel a FECINOR
élő mikroorganizmusokat tartalmazó takarmány kiegészítő, tehát probiotikum, nem
antibiotikum-toleráns, mint a FERMACTO.
A FECINOR ezért antibiotikumot tartalmazó gyógypremixek etetése mellett nem
tudja kifejteni a kedvező hatását! Azonban
a medikáció befejezése után alkalmazva
gyorsítja az intestinális flóra regenerálódását, ezáltal csökkenti a hasmenéses megbetegedések kártételét.
Az ECOBIOL szabadalmi oltalommal védett spóraképző mikroorganizmus taxont

tartalmaz. Ez a mikrobatörzs extra gyors
kolonizációs képességgel rendelkezik, 48
óra alatt éri el az 1 x 1010CFU koncentrációt az ileumban. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban szaporodik az adott bélszakaszban,
mint az Escherihia coli, a clostridiumok,
az enterococcusok, a laktobacillusok és
az élesztők legtöbb faja. Az ECOBIOL
több különböző, a baromfitenyésztésben
medikációs céllal alkalmazott antibiotikummal és kokcidiosztatikummal is toleráns. Az
ECOBIOL aktív mikrobáinak koncentrációja

a gasztrointesztinális traktusban nem csökken érdemi mértékben kolisztin, amoxicillin,
OTC, szulfamid, tiamulin, neomycin, cinkbacitracin, és avilamycin medikáció mellett. A kereskedelmi forgalomban kapható
legtöbb kokcidiosztatikummal együttesen
alkalmazva is megőrzi a pozitív mikrobiális
aktivitását. Vagyis az ECOBIOL mind egészséges állományok hozamfokozására, mind
medikáció mellett a magas színvonalú állati
termelés fenntartására alkalmazható takarmány-adalék.

Az ECOBIOL szilárd, takarmánykeverékhez adható és folyékony, ivóvízben adagolható formában is hamarosan elérhető az
Alpha-Vet Kft. termékportfoliójában.
Bővebb információkért keresse:
Petrovics Ágnes termékfelelőst
Mobil: +36-30-573-8944,
illetve üzletkötőinket.

Enterococcus faecium azonnali hatású probiotikum
- gyors kolonizáció
- javítja a bélrendszer egészségét
- javítja a tápanyagok felszívódását
- fokozza a termelékenységet
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GYORS FELGYÓGYULÁS
A HASMENÉSBŐL

Hatékony
megoldás
• dehidráció,
• elektrolitvesztés,
• hasmenést követő
metabolikus
acidózis esetén.

Effydral

Könnyen adagolható, egyszerűen elkészíthető
pezsgőtabletta formában!

1 pezsgőtabletta 1 liter vízhez
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A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL: ÚJ VÉDŐOLTÁS LYME-KÓR ELLEN
BORRELYM 3 VAKCINA
a szöveges részbe:

A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL: ÚJ VÉDŐOLTÁS LYME-KÓR ELLEN
BORRELYM 3 VAKCINA

Összeállította: dr. Végh Ákos

Enyhül a tél, fagypont felett felélénkülnek a kullancsok. Fontos,
hogy ne csak közvetlenül az élősködőktől, hanem az általuk terjesztett
betegségektől is óvjuk kutyánkat.

Enyhül a tél, fagypont felett felélénkülnek a kullancsok. Fontos, hogy ne csak közvetlenül az
élősködőktől, hanem az általuk terjesztett betegségektől is óvjuk kutyánkat.
Védőoltások a Lyme-kór ellen eddig is léteztek, de olyan, amelyben mindhárom, a betegség
kiváltásában
szerepet
törzsethogy
tartalmazza,
nemnyuvolt a piacon.
A Bioveta
vakcinája ezért
A térképen
jóljátszó
látható,
hazánk
Fontos
figyelmeztetés:
hiánypótló, növelve a kialakuló immunitás hatékonyságát.

gati és északi területein fokozott a veszély.

A védőoltás csak egészséges állatnak
adható, nem alkalmazható feltételezetten
vagy bizonyítottan Lyme-kórban szenvedő
kutyák esetén. Ezért célszerű az első oltás
előtt szerológiai vizsgálattal (pl. gyorsteszttel)
meggyőződni arról, hogy nem fertőzött-e az
eb. (Bár nincs pontos információ a vakcina
szeropozitív állatokon történő alkalmazásával kapcsolatban.)

Védőoltások a Lyme-kór ellen eddig is léteztek, de olyan, amelyben mindhárom, a betegség kiváltásában szerepet játszó törzset
tartalmazza, nem volt a piacon. A Bioveta
vakcinája ezért hiánypótló, növelve a kialakuló immunitás hatékonyságát.
Az Ixodes ricinus kullancsok nimfáiban
előforduló Borrelia burgdorferi sensu lato
gyakorisága.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
vector-borne-diseases-1/assessment

A vakcina nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel! (nem lehet pl. más vakcinával összeszívni)
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Az Ixodes ricinus kullancsok nimfáiban előforduló Borrelia burgdorferi sensu lato gyakorisága

forrás: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/vector-borne-diseases-1/assessment

BORRELYM 3 VAKCINA

A térképen jól látható, hogy hazánk nyugati és északi területein fokozott a veszély.
Fontos figyelmeztetés:

A vakcina nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel! (nem lehet pl. más vakcinával
összeszívni)

A védőoltás csak egészséges állatnak adható, nem alkalmazható feltételezetten vagy bizonyítottan
Lyme-kórban szenvedő kutyák esetén. Ezért célszerű az első oltás előtt szerológiai vizsgálattal (pl.
gyorsteszttel) meggyőződni arról, hogy nem fertőzött-e az eb. (Bár nincs pontos információ a vakcina
szeropozitív állatokon történő alkalmazásával kapcsolatban.)

Mindhárom, a fertőzés kiváltásában szerepet játszó törzset tartalmazza:
•
Borrelia burgdorferi sensu stricto
•
Borrelia burgdorferi sensu lato garinii
•
Borrelia burgdorferi sensu lato afzelii
a V ET h í r e k 14/3

25

B O L H A

É S

K U L L A N C S

E L L E N

FIPRONIL TARTALMÚ SPOT-ON
kutyáknak és macskáknak A.U.V.

BOLHA ÉS KULLANCS
FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉRE.
NE OSZTOZZON KEDVENCÉN!
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Állatorvosi vény nélkül kiadható. Szabadon forgalmazható készítmény
Forgalmazza: az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
a V ET h í r e k 14/3

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által
forgalmazott készítmények értékesítésével
a tavaszi időszakban könnyen szert tehet
jelentős forgalomnövekedésre!
Tudta Ön, hogy a kisállatok részére forgalmazott külső parazita (bolha, kullancs) ellenes készítmények piaca Magyarországon
napjainkra meghaladta a 2 Milliárd forintot?!
Ön az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által forgalmazott készítmények értékesítésével a tavaszi időszakban könnyen szert
tehet jelentős forgalomnövekedésre!
Kiváló, ÚJ termékünk a fipronil tartalmú PESTIGON, mely hatékony védelmet nyújt a kullancsok és bolhák ellen. A készítménynek
azonnali rovarölő hatása van, mely bolhák esetében 8 hétig, kullancsok esetében 2-4 hétig tart. Használható bolhák okozta
allergiás bőrgyulladás gyógykezelésekor, kiegészítőterápiaként. A Spot-On (rácsepegtető) kategóriájában kiemelkedően jó árérték aránnyal rendelkezik, így magas árrés tartalommal tudja értékesíteni a PESTIGON termékeket. Szabadon forgalmazható
állatgyógyászati készítmény.
Áprilistól több szaklapban és magazinban is megtalálható lesz a PESTIGON hirdetése. Ezért nagy valószínűséggel az Ön vásárlói
is érdeklődni fognak a termék iránt. Ahhoz, hogy további információhoz és támogatáshoz jusson a termékkel kapcsolatban, adjon
lehetőséget, hogy értékesítő kollégánk felkeresse Önt!

P R A K T I K U S

H A T É K O N Y

• egy adag – egy kezelés
• egyszerű használat – a gazdi is
könnyen elvégezheti
• a bolha- és kullancsfertőzés megelőzésére
• a bolháktól való mentesítésre
• színek szerint, jól azonosítható kiszerelés a fajok és súlycsoportok
szerint

• rövid időn belül hatékony
• t artós védelem bolha, kullancs ellen
• vízálló
• mivel kontaktméreg, az élősködő
elpusztul, mielőtt vért szívhatna
• megelőzhetők a bolhákra vis�szavezethető bőrproblémák (erős
viszketés, allergia)
• megelőzhetőek a kullancsok terjesztette betegségek

B I Z T O N S Á G O S

J Ö V E D E L M E Z Ő

• régi, bevált hatóanyag
• a kutya súlyához igazodó kiszerelések
• pontosan adagolható
• melegvérű állatokra, emberre
nem toxikus
• a gyártó majd fél évszázados stabil
piaci jelenléte

• kedvező ár-érték arány
• jó árrés realizálható
• egész éven át használható
• macskának és minden méretű kutyának is adható
• havonta visszatér a gazdi – lehetőség áru- és szolgáltatás kapcsolásra

a V ET h í r e k 14/3
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Medicus curat, natura sanat
Terry M. Curtis DVM, MS, DACVB munkája, valamint Dr. Karsai Ferenc fordítása nyomán
Összeállította: dr. Végh Ákos

Háromrészes cikksorozatom
végén a kutyák félelmének gyógyszeres terápiájához jutva aligha
lelhettem volna jobb mottóra: az
orvos kezel, a természet gyógyít.
Mindezzel arra kívánok utalni,
hogy a feszültségoldó medikáció
alkalmas kutyák félelmen alapuló rendellenes magatartásának
kezelésére, míg a viselkedést módosító, előző számunkban felvillantott terápiás módszerekkel
együttesen alkalmazva a hosszú
távú gyógyulás útjára lehet lépni.
Egy rövid stresszállapot kezelésében
az állatorvos leggyakoribb gyógyszerei a benzodiazepinek (pl. alparozám,
diazepám). Ezek a szerek csökkentik a félelemérzetet, egyben növelik az étvágyat.
Potenciálisan hasznosan befolyásolják az
ellen-kondicionálás és a reszponzív szubsztitúció eredményességét.
Az általában mindentől félős kutyák
számára (azaz sokféle helyzetben és/vagy
a nap legnagyobb részében) fenntartó
gyógyszerezés (pl. fluoxetin, klomipramin,
buspiron) lehet indokolt. Jellemzően ezeket a szereket vagy önmagukban alkalmazzuk, vagy olyan rapid, rövid hatású
gyógyszerrel kombinálva, mint valamely
benzodiazepin.
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Az inkább egy adott tényezőktől – pl.
mennydörgés, vihar, tűzijáték, gyerekek
látogatása, családi összejövetel – félő kutyák számára egymagában a rövid hatású
benzodiazepinek alkalmazása felelhet
meg. Az antidepresszáns trazodonról úgy
véljük, hogy gátolja a szerotonin felvételét;
ez is lehet hatékony egymagában, vagy
szelektív, visszaszívódást csökkentő inhibitorral, triciklikus antidepresszánssal, vagy
benzodiazeprinnel kombinációban.
A félős kutyák terápiájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alternatív
gyógykezelések. Ezek általában különféle
természetes anyagok kivonatát tartalmazó
készítmények; főbb csoportjai: feromonok,
fehérjéket-aminosavakat tartalmazó készítmények, növényi extraktumok.
A kutyákat lecsillapító feromonok rendelkezésre állnak oldat, nyakörv és spray
formájában, a többi készítmény általában
tablettaként. Másik megoldás a kutya
nyugvóhelyére, textíliáira párologtatott
levendulaolaj-esszencia, mely segíthet a
szorongás csillapításában különösen autózás során. A legtöbb készítményre jellemző, hogy hatása elnyújtott, 2-3 hét kezelés
után érzékelhető csak.
Amennyiben gyors eredményre van
szükség (pl. vihar vagy tűzijáték esetére),
akkor hatásos készítmény áll rendelkezésre a Bach-virágterápia segítségével. A cseresznyeszilva, az iszalag, a nebáncsvirág,
az illatos szuhar és a Betlehem csillagának
esszenciái rendkívül alacsony koncentrációjuk miatt homeopátiás hatással bírnak, s
így alkalmasak fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, a légzés és a keringés

támogatására, és dopamin-szint emelésre.
Végezetül meg lehet említeni az eszközös kezelést is, amely a kutyára helyezett
különböző mellényeket jelenti. Ezek lényege, hogy a vihar érkezésekor keletkező
elektromos hullámokat elvezetik a kutya
testfelületéről, így óvják a kutyát a számára
káros hullámoktól.
A kutyák félelme körül tett barangolásunkat fejezzük be egy rövid áttekintéssel:
- Ha lehetséges, kerüljük el a félelmet,
szorongást kialakító ingert, beszéljük
át a gazdival, hogy ez ügyben ő mit
tud tenni.
-	Kezdjük meg a kutya megfelelő 		
medikációját
o
		
		
		
		

Ha a kutya félelme és/vagy
szorongása megállapításra került,
annak elhárításával nem lehet
várakozni, mivel a páciens
egészsége és jólléte forog kockán.

-	Tegyük a magatartást megváltoztató
protokoll részévé a deszenzibilizációt,
az ellenkondicionálást és a reszponzív
szubsztitúciót!
o
A cél az, hogy a kutya
		
hozzájusson a szükséges
		
eszközökhöz a környezettel való
		
együttműködéshez és annak
		 megtanulásához.
-	Fontoljuk meg az alternatív kezelési
módozatok alkalmazását is, amikor az
szükséges és/vagy az elfogadható;
vagy önmagukban, vagy más kezelési
eljárásokkal együtt.

Oldja a stresszt!
Szállítás, verseny vagy front,
Többé már nem lehet gond
Ha megízlelte kedvence az
S.O.S. Animal Bonbont!
S.O.S. Animal Bonbon, gyógyhatású tabletta
kutyák és lovak részére.

a V ET h í r e k 14/2

29
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9 149 Ft

2 200 Ft

11 619 Ft

2 794 Ft

Fotó: Váczy Tünde

USG COMFORT TRANING KOBAK

USG Fülvédő

Trokán Nóra
színművésznő

USG Kantár Maxima
/cob,full méretben/

19 466 Ft
24 696 Ft

Gumicsizma Happy Boot
Méret: 27-46

Lovaglócipő Classic
/ oldalt cipzáras /

Lovaglócipő ProRide gumi
Méret: 30-46

6 032 Ft

Bruttó: 8 623 Ft

Bruttó: 7 660 Ft

Új termék

12 439 Ft
23245

6 790 Ft

Méret: 37-46

Bruttó: 15 798 Ft

nedvszívó béléssel

Lovaglócipő bőr, New Allround, Winter

Grub’s Rideline Short neoprén
termo lovaglócipő
Új termék

szőrme bérléssel

12 440 Ft

Grub’s Rideline neoprén
termo lovaglócsiszma

19 425 Ft

14 364 Ft
Bruttó: 18 242 Ft

Bruttó: 15 800 Ft

méret: 37-45

Bruttó: 24 670 Ft

+15 C0

-20 C0
Méret: 36-46

Áruházain k:
H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40 | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-14

KÖ Z P O N T I V E V Ő S Z O L G Á L AT :
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

A z Á l l a t t e ny é s z t é s i S z a k á r u h á z

1

2

3

70 % Pamut
25 % Polyamid/polyamide
5 % Elasthan /spandex

4

Trokán Nóra
színművésznő

5

Fotó: Váczy Tünde

USG Zokni Unisex

méret:
29-35
36-41
42-46

7 795 Ft
Bruttó: 9 900 Ft

1 148 Ft
Bruttó: 1 458 Ft

Felnőtt

made in france

zöld, barna, beige, fekete színekben
S, XL méretben.

11000001

XS-XXL

15 740 Ft

6 208 Ft

Bruttó: 19 990 Ft

Eső Poncho

2 149 Ft
Bruttó: 2 730 Ft

KÖ Z P O N T I V E V Ő S Z O L G Á L AT :
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

Bruttó: 7 885 Ft

Lovaglócipő
barna / fekete színben

Lovaglócipő Monaco

9 205 Ft
Bruttó: 11 690 Ft

12 550 Ft
Méret: 35-45

Bruttó: 15 940 Ft

Áruház ai nk :
H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40 | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-14

DOG vital
P

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ VITAMINOK

M

...hogy Kedvence egészséges és hosszú élete legyen!

RÉMIUM

INŐ SÉG

MULTIVITAMIN

ÚJDON

SÁG!

CSONTERŐSÍTŐ CA/P 1,3:1

Vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmazó
táplálék kiegészítő kutyák
részére, 110mg Kalciummal
és 80mg Foszforral.

Ásványi anyagokat és
vitaminokat tartalmazó
táplálék kiegészítő kutyák
részére, 195mg Kalciummal
és 151mg Foszforral.

SZŐR- ÉS BŐRTÁPLÁLÓ TABLETTA BIOTINNAL

ARTHRO-500 ÍZÜLETVÉDŐ

Biotinnal kiegészített,
vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmazó táplálék
kiegészítő kutyák részére
63mg Kalciummal és 52mg
Foszforral.

Speciális, bioaktív ízületvédő
anyagokat tartalmazó
táplálékkiegészítő kutyák
részére 500mg új-zélandi
zöldkagyló kivonattal és 100mg
cápaporccal.

Dolly vitamin tabletták

Dolly Deofil tabletta

50db/doboz

Kutyának:
Csonterősítő
Multivitamin
Senior
Szőrkondícionáló
Macskának:
Multivitamin
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Kutyáknak, 50db/doboz

Szagtalanító, méregtelenítő
és környezetkímélő táplálék
kiegészítő kutyák részére
yucca és csalán kivonattal,
a kellemetlen test- és
szájszag megszüntetésére,
a szervezet általános
erősítésére.

KAPHAT

Ó

P

KÜLFÖL

N

EM

ZBAN
HÁ

WEBÁRU
DI

M

RÉMIUM

INŐ SÉG

DOG vital
DENTAL FOGTISZTÍTÓ JUTALOMFALATOK
kutyáknak, melyek segítik az emésztést.

A cikóriagyökér kivonat erősíti az immunrendszert és elősegíti a kalcium felszívódását,
ami így erősíti a fogakat és a csontozatot.
Búzaglutén mentes és nem tartalmaz mesterséges színezékeket, tartósítószereket, valamint
hozzáadott cukrot.

Barna
fahéjas-csokis
460g

Bárányos
534g

ÚJ ÍZEK

Csirkés
418g

BEN!

Marhás
534g

www.dogvital.hu

Zöld
borsmentás
460g
színes
500g

Mi új életet kaptunk
ASKA menhely

csak

1%

esély kellett hozzá!

Adószám: 18494644-2-07

5+1

Akció Márciusban

EQUIP WNV 1 ADAG

TOP SPOT ON STRONGER
25ML LÓ

NOROMECTIN PASZTA
7,49 G.

6 hónapos vagy idősebb lovak aktív immunizálására Nyugat-Nílusi vírus ellen, a
viraemiás lovak számának csökkentése
érdekében.

Lovak részére külső élősködők és repülő
rovarok (kullancsok, szúnyogok, bögölyök,
bagócslegyek és pőcsikek) elleni gyógykezelésre és megelőzésre.

Lovak gyomor- bélférgesség, orsóférgesség, bõrparazitózisok, mikrofilariózis,
bagócslárva fertõzöttség megszüntetésére. Kiemelkedően hatékony a Strongylus
fajok vándorló lárva stádiumai ellen.

6 700 Ft
LANFLOX 10 SZÁZALÉK
100ML INJ.
Szarvasmarha és sertés enrofloxacinra érzékeny törzsek okozta bakteriális fertőzéseinek
kezelésére. Akkor alkalmazható, amikor a
klinikai tünetek, lehetőleg érzékenységvizsgálattal alátámasztva,
e hatóanyag alkalmazását indokolják.

4 100 Ft

NOROVIT-HEPAR 1L
A máj méregtelenítő szerepét növeli
a metionin és a kolin segítségével. Az
inozitol a fiatal állatok nélkülözhetetlennövekedési faktora.

2 800 Ft

6 760 Ft
NEO-TE-SOL 250 GR
Belsőleges por házityúk egyes bakteriális
betegségeinek gyógykezelésére.

3 390 Ft

3000 Ft
NEO-TE-SOL 50 GR
Belsőleges por házityúk egyes bakteriális
betegségeinek gyógykezelésére.

695 Ft

SCALIBOR KUTYANYAKÖRV
48CM

SCALIBOR KUTYANYAKÖRV
65CM

Deltametrin hatóanyagának köszönhetően megbízható védelmet nyújt kutyájának
kullancsok és a lepkeszúnyogok valamint
a dalos szúnyog csípése ellen.

Deltametrin hatóanyagának köszönhetően megbízható védelmet nyújt kutyájának
kullancsok és a lepkeszúnyogok valamint
a dalos szúnyog csípése ellen.

2 440 Ft

2 780 Ft

COFFEINUM
50ML 125MG/ML INJ.

BIOBOS L 10 ML

BUSOL INJ. 5X10ML

Heveny fizikai gyengeség, kollapszus
vagy shock, sebészeti kóma, szívelégtelenség és egyéb sérülések vagy kimerültség. Rövidíti az ébredést az általános
anesztéziából.

Szarvasmarhák
leptospirózis
(6
szerovariánsa) elleni aktív immunizálására, a fertőzés, a magzati fertőződés
megelőzésére, és a leptospirák ürítésének megszüntetésére, különösen a vizeletben.

Szarvasmarha, ló és nyúl GnRH-analóg
hormon kezelésére, ivarzás kiváltására,
szinkronizálására.

CANIPOL PASZTA 15ML

fELIPOL PASZTA 15ML

2 800 Ft
PROHYDRAL 50 GR
Folyadék-, és elektrolit- vesztéssel járó
kórformák esetén alkalmazható készítmény. Kifejezetten ajánlott hasmenéssel és/vagy hányással járó betegségek
kiegészítő terápiájához mind haszonállatok, mind kedvtelésből tartott állatok esetén.

300 Ft

4 500 Ft

A kutyák hasmenéses kezelésének hatékony kiegészítésére kínálunk megoldást
a természet erejének alkalmazásával.

1 565 Ft

10 600 Ft

A macskák hasmenéses kezelésének
hatékony kiegészítésére kínálunk megoldást a természet erejének alkalmazásával.

1 565 Ft
Az árak nettóban értendők!
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•
•
•
•
•

modern, LED-es világítás
alkalmas fül, orr, szem és bőr vizsgálatára
állítható fókusz
VIDEO-OTOSCOP
különböző feltétek
UB-CAM OTO-1000
kiváló képminőség

Akciós áraink Márciusban

•VIDEO-OTOSCOP
modern, LED-es világítás
• alkalmas fül, orr, szem és bőr vizsgálatára
646 Ft + ÁFA
•UB-CAM
állíthatóOTO-1000
fókusz
•• különböző
feltétek
modern, LED-es világítás
alkalmas
fül, orr, szem és bőr vizsgálatára
•• kiváló
képminőség
DEPURÁTOR
•
•
112• 646

állítható fókusz
különböző feltétek
képminőség
Ftkiváló
+ ÁFA

ahangos depurátor Cleanse S+

•

Új digitális rendszerrel működő funkció,

•

10 LED jelzi
a kimeneti teljesítményt,
DEPURÁTOR
DEPURÁTOR

•

112 646 Ft + ÁFA

A lábpedál
egyszeridepurátor
érintés módjával
megkíméli
a lábat
Ultrahangos
Cleanse
S+

Ultrahangos
depurátor
Cleanse
S+ a
A beépített
áramkör visszajelző
rendszere
biztosítja
• Új digitális rendszerrel működő funkció,

•

•
Új digitális
rendszerrel működő funkció,
folyamatos
teljesítményt
•• magas
10 LED
jelzi
a kimeneti
10 LED
jelzi
a kimenetiteljesítményt,
teljesítményt,

•

A vagy
lábpedál
egyszeriérintés
érintés
módjával
megkíméli
lábat
Nincs felhevülés
fáradtság
a hosszú
ideig
tartóa használat
•• A lábpedál
egyszeri
módjával
megkíméli
a lábat

miatt

•

•
•

A beépített áramkör visszajelző rendszere biztosítja a folyamatos magas

A beépített
áramkör visszajelző rendszere biztosítja a
teljesítményt

Nincs felhevülés vagy fáradtság a hosszú ideig tartó használat miatt

•

folyamatos
magas
teljesítményt
A fogkő,•hidak,
koronák,
stb.
hatékony
eltávolítása
A
fogkő, hidak,
koronák,
stb. hatékony
eltávolítása

•

Működési
24-32
• frekvencia:
Víznyomás:
1-5 BarkHz

•

Víznyomás:
1-5 Bar
• A fogkő, hidak, koronák, stb. hatékony eltávolítása

••

Működési
frekvencia:
24-32 kHz a hosszú ideig tartó használat
Nincs
felhevülés
vagy fáradtság

miatt

101 950 Ft + ÁFA

•DIGITÁLIS
Működési frekvencia:
24-32 kHz
FONENDOSZKÓP
950 Ft + ÁFA
•

Víznyomás: 1-5 Bar

DIGITÁLIS FONENDOSZKÓP

101 •950 Ft20-szoros
+ ÁFAerősítés
•

hullámhossz-szűrők (tüdő, szív, széles), így a háttérzajok
kiküszöbölhetők, az adott szerv hangjai tisztábban hallhatók
•
5 fokozatú hangerő-szabályozó
•
egy ujjal kezelhető tekerő-kapcsoló az optimális hangzásért és az elem
élettartamának
növeléséért
DIGITÁLIS
FONENDOSZKÓP
•
a lágyabb füldugók kényelmesebbé teszik a használatot,
a hagyományos szetoszkópoké
20-szoros
erősítés
iScope
Vetmit
sztetoszkóp
•
két darab AAA elemmel több órán át működőképes
(a beállításoktól
• 20-szoros
erősítés
hullámhossz-szűrők
(tüdő,függően)
szív, széles), így a háttérzajok kiküszöbölhetők,

DIGITÁLIS FONENDOSZKÓP

ope Vet sztetoszkóp

•
•

36 720 azFtadott
+ ÁFA
szerv

hullámhossz-szűrők
hangjai•tisztábban
hallhatók(tüdő, szív, széles), így a háttérzajok kiküszöbölhetők, az adott szerv
hangjai tisztábban hallhatók
•asználható
5 fokozatú
hangerő-szabályozó
PULZOXIMÉTER
folyamatosan,
vagy a pillanatnyi állapot
• 5 fokozatú hangerő-szabályozó
• egy ujjal kezelhető tekerő-kapcsoló az optimális hangzásért és az elem élettartamának
mérésére
•PULSE
egy ujjal
kezelhetőPM-60
tekerő-kapcsoló az optimális hangzásért és az elem élettartamának
OXYMETER
növeléséért
is méret, könnyű,
így
bárhol használható,
növeléséért
•
az
oxigén-telítettség
(SpO2) és a pulzusmobil
mérésére alkalmas
•
használható
folyamatosan,
vagy a teszik
pillanatnyiaállapot
•,4” LCD
a lágyabb
füldugók
kényelmesebbé
használatot,
mitmit
a hagyományos
•
a
lágyabb
füldugók
kényelmesebbé
teszik
amérésére
használatot,
a hagyományos szetoszkópoké
szetoszkópoké
monitor
•
kis méret, könnyű, így bárhol használható, mobil
2,4”
LCDAAA
monitor
•• fényerő
két darab
elemmel
többátórán
át működőképes
(a beállításoktólfüggően)
függően)
•zabályozható
két darab
AAA
elemmel
többfogyasztásának
órán
működőképes
(a beállításoktól
(az
elem

•
szabályozható fényerő (az elem fogyasztásának optimalizálására)
•
riasztás hang- és fényjellel
ptimalizálására)
•
36 720
Ft +folyamatos
ÁFA üzemmódban 96 órányi adatot tud tárolni egy páciensre
vonatkozóan
asztás hang• és fényjellel
pillanatnyi ellenőrzés módban 99 páciens 4-4 mérését képes tárolni
•
infravörös kapcsolattal folyamatos, valós idejű összeköttetés egy PC-vel
olyamatos üzemmódban
órányi adatot tud tárolni egy páciensre
• PULZOXIMÉTER
automatikus96
stadby-üzemmód

720 Ft + ÁFA

119
590 Ft + ÁFA
vonatkozóan

PULZOXIMÉTER
illanatnyi
ellenőrzésaomuszer@alpha-vet.hu,
módban 99 páciens
mérését
képes tárolni
Elérhetőség:
+364-4
30 587
1753
PULSE
OXYMETER PM-60
nfravörös
kapcsolattal
folyamatos,
valós
összeköttetés
egy PC-vel
SE OXYMETER
PM-60
• az oxigén-telítettség
(SpO2)
és idejű
a pulzus
mérésére alkalmas
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Ötletek, amiket már holnaptól használhatsz…
Az Alpha-Vet Kft. és a Medicus Partner közös rendezvénye
2014. február 25.
Írta: dr. Csúz Andrea

A továbbképzésünk célja elsősorban olyan témák felvetése, melyek ritkábban kerülnek a figyelem
középpontjába, de mégsem lehet
elhanyagolni a napi gyakorlatban, akár egy sertéstelepről, akár
egy tejelő tehenészetről van szó.

AZ

SM
E

L DÁ
S
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GO

GO

Á

A „fájdalommnetes” malacherélés fontos állatjólléti kérdés, melyre egyik megoldás lehet a megfelelő fájdalomcsillapító
(meloxicam) egyidejű használata. Saját
kísérleteiről és az irodalomban fellelhető
információkról adott összefoglalót dr. Végh
Ákos.

A külső- és belső paraziták elterjedtségéről, az aktuális „trendekről” számolt be dr.
Merényi László a sertések és a szarvasmarhák vonatkozásában is. Felhívta a figyelmet
a megfelelő hatóanyag megválasztására
(pl. a kifejlett bendőmétely esetén csak
az oxiklozanid hatásos). Egy hiánypótló új
termék is segíti a tejelő tehenészetekben
a parazitamentesítést, mely modern hatóanyagának köszönhetően (eprinomektin) a
laktáció alatt is használható (0 nap a várakozási ideje a tejre), így egy tejelő állomány
egészét egyszerre lehet kezelni, és még a
tejtámogatás is felvehető.
Dr. Szelényi Zoltán arról beszélt, hogy
az ultrahangos vizsgálat hogyan járulhat
hozzá a tehenészetek szaporodásbiológiai

M I ND ENRE VAN

mutatóinak javításához. Saját vizsgálatai
alapján az egyre gyakoribb ikerellések korai felismerését, és a születéskori arányát
összevetve azt tapasztalta, hogy az előfordulási arány a két esetben közel azonos.
Dr. Jánosi Szilárd a leptospirózisról
adott elgondolkodtató összefoglalót, kiemelve, hogy mint zoonózis, a tehenészetekben dolgozók fokozottan veszélyeztetettek. Ugyanakkor rejtett kártétele akár a
tejtermelésre, akár a szaporodásbiológiai
mutatókra is kihathat. A diagnosztikai nehézségek miatt az endémiás területeken a
vakcinázás lehet a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás.

LI A NOL

a

s z o p t a t ó

SOL A PRO

k o c á k n a k

G A ZD AS Á G O S
M EG O L D ÁS

G

A r endez vé ny előa dá sá na k
az anyagai elérhetőek :
ww w .alpha-vet .hu/va nmegolda s

Mit eredményez Önnek a LIANOL SOLAPRO?
•több kolosztrum termelése – csökken az újszülött malacok mortalitása
•több tej termelése – nő a malacok választási súlya
•megnövekedett anyagcsere-aktivitás a szoptatás alatt – a választás után gyors
ivarzás, eredményes vemhesülés
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IV. Csehkis-Luczay Napok 2014
Mór, Hétkúti Wellness Hotel
2014. február 4-7. között ismét
megrendezésre került a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága és MÁOK Fejér
Megyei Szervezete által a CsehkisLuczay Napok. A fejér megyei állatorvosok részére már jó 20 éve
minden évben rendeznek bentlakásos továbbképzést, mely immár
negyedik alkalommal viseli két
kollegánk nevét.
A nagy sikerű rendezvénynek ismét Móron a Hétkúti Wellness Hotel adott otthont.
A több mint 80 résztvevő között nem
csak fejér megyei állatorvosok vettek részt,
nagy érdeklődéssel hallgatták előadóinkat
a somogyi, zalai és heves megyei kollégák is.
A négy napos rendezvény programja már
hagyományosan négy különálló, de mégis
összefüggő blokkra osztható, azzal a céllal,
hogy a vidéki praxisokban dolgozó kollégák
átfogó képet kapjanak minden állatfaj tekintetében a legfrissebb szakmai irányokról.
Az első nap járványtani előadások sorából áll előkészítendő a másnapi szimulációs
gyakorlatot, melynek célja, hogy kollégáink
minél felkészültebben álljanak egy-egy járványos megbetegedéssel szemben, ezt követi a kisállatos, majd a nagyállatos nap.

a megelőzésen (táplálás, táplálék-kiegészítők) és a korai szűrésen van.
Szó volt még a babeziózis aktuális helyzetéről, diagnosztikájáról, terápiájáról. Az
ultrahangos vizsgálat előnyeiről, kivitelezéséről is szemléletes bemutatót láthattak az
érdeklődők.

Az idei év az afrikai sertéspestis, mint közelgő veszélyforrás leküzdéséről szólt, mely
betegséget a második nap a kollégákat hat
csoportra osztva modelleztünk.
A nemrégiben megjelent új PRRSrendelet alapot teremtett a mentesítéshez,
melynek állami és telepi szintű feladatait
is alapos előadások mutatták be. Szó volt
még az antibiotikumok felhasználásának
jelenéről és jövőjéről is.
Rendezvényünket idén is megtisztelte
az állategészségügyi szolgálat legfelsőbb
vezetése: dr. Kardeván Endre államtitkár
úr, dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár
úr és dr. Gombos Zoltán főosztályvezető úr.
Beszámoltak az elmúlt 4 esztendő aktuális
kérdéseiről.
A társállatos napon az új parvovírustörzsekről hallottunk átfogó előadást (nem
csak a kutyák vonatkozásában), kitérve a
védekezés lehetőségeire. A nap fókusza az
idős kutyák egészségmegőrzése volt. Mivel
az öregedés komplex folyamat, a hangsúly

Nagyon gyakorlatias, a napi praxisban,
egy kijáró állatorvos számára is hasznosítható ötleteket, megszívlelendő jó tanácsokat kaphattak a kollégák a sántaságvizsgálat, a kólika diagnosztikája és kezelése,
és a haszonállatok herélése témakörében
a zárónapon. A tejelő tehenészetekben
dolgozók munkáját teheti könnyebbé a
tejvizsgálat, ennek pontos kivitelezése, az
eredmények értelmezése. Másrészt a szaporodásbiológiai mutatók javításának eddig kevésbé elterjedt módszeréről, a korai
vemhesség ultrahangos diagnosztikájáról
is szó esett.
Első este a borkóstolóval egybekötött
vacsorát a Vértesi Erdő Zrt. jóvoltából a Malomerdő Panzióban költöttük el. A hallgatóság mind a négy nap aktív, érdeklődő volt,
a szünetekben, ebéd közben is folytatódott
a tapasztalatcsere. Jó hangulatban, tudásban gyarapodva térhetett haza a közel 80
résztvevő.

A Magyar Állatorvosok Világszervezete híradása a 2013. évi október 23-i
megemlékezésről
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán 2013.
október 21-én tartottuk a már
hagyományosnak
mondható
megemlékezésünket az 1956-os
Forradalomról.
A másodéveseknek tartott esti röntgenanatómia előadás keretében Sótonyi Péter Dékán előadást tartott Tatay Zoltán és
Bóna Zsigmond állatorvostan hallgatókról,
akik az Egyetemünk diákjaiként haltak hősi
halált a Forradalom idején. Tatay Zoltán
fehér köpenyben segített a sebesülteknek,
amikor halálos géppuska találat érte, Bóna
Zsigmondot pedig lakhelyén, Pomázon a
nemzetőrség parancsnokává választották
a Forradalom alatt. Emiatt 1957. február
11-én halálra ítélték és másnap végre is
hajtották az ítéletet. Az előadást követően
a hallgatókkal, valamint az Kar és a Magyar

Állatorvosok Világszervezete képviselőivel
gyertyát gyújtottunk és csendben átsétáltunk az Anatómiai tanszékről a Kémia
tanszék elé. Tatay Zoltánnak itt volt az első
nyughelye és itt található az emléktáblája,
ami 2006-ban került elhelyezésre a Tanszék
falán. Közösen elénekeltük a Himnuszt,
majd Dankó Dávid, a Hallgatói Önkormányzat Elnöke felolvasta az emléktáblán
lévő szöveget. Ezután elhelyeztük a gyertyáinkat és három koszorút: a Magyar Állatorvosok Világszervezete, az Állatorvos-tudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat
nevében. Ezután Dózsa László ’56-os hős
elszavalt egy verset, ami az Ő történetét
meséli el a forradalom idején. Dózsa László
1956-ban súlyosan megsebesült, ami után
élve eltemették és már mésszel is leszórták,
amikor a sírásó észrevette, hogy még életben van és megmentette Őt. A megható
és megrendítő előadást követően a Tatay
Zoltán emlékérem került átadásra. A díjat

a Magyar Állatorvosok Világszervezete és
az Állatorvos-tudományi Kar alapította
2012-ben. Az emlékérmet és a vele járó oklevelet minden évben egy, a Világszervezet
és a Kar által érdemesnek tartott hallgató
kapja. Az idei díjat Buják Dávid vehette át
a Magyar Állatorvosok Világszervezetében
nyújtott munkájának elismeréséül. A megemlékezés végezetéül közösen elénekeltük
a Szózatot.
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Kiséri Állatorvosi Rendelő
Állatorvosi szemészeti szakrendelő
Meghívó
Tisztelettel meghívjuk, a Kiséri Állatorvosi Rendelő által megrendezésre kerülő
IV. Szentesi Nemzetközi Állatorvosi Szemészeti
Konferenciára
Helyszín: Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ,
6600 Szentes, Kossuth tér 1.
Ideje: 2014. május 9. (péntek)

Program:
07:30-08:30: 	Állatorvosok érkeztetése. Regisztráció. Reggeli (kávé, tea, szendvics, disznótoros).
08:30-08:45: 	Megnyitó.
08:45-09:30:
Dr. Dobos András c. egyetemi docens, PhD doktorandus: „Lézeres diagnosztika és lézeres műtéti lehetőségek az
állatorvosi szemészetben, szaruhártyától a retináig”.
09:30-10:15:
Prof. Dr. Ionascu Iuliana, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bukarest: „Indolens
szaruhártya fekély a kutyákban”.
10:30-11:15:
Dr. Siver László, SchiAb Kft. Állatgyógyászati Centrum: „Überreiter szindróma diagnosztizálása, konzervatív-,
és műtéti kezelése, szaruhártyák öröklődő betegségei a különböző kutyafajtákban”.
11:15-12:00: 	Makra Zita, Üllő, SZIE ÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. "Lovak leggyakoribb szaruhártya betegségeinek
diagnosztizálása és gyógykezelése"
12:00-12:20: 	Konzultáció.
12:20-13:30: 	Ebéd (Szentesi gulyásleves, Töltött káposzta, Sültek, Saláták, Sütemények).
13:30-14:15:
Dr. Jakab Csaba PhD, SZIE AOTK Kórbonctani és Igazságügyi Tanszék: “Szemészeti diagnosztika, kórszövettan
a patológus szemével”.
14:15-15:00:
Dr. Berényi Adrienn, Kiséri Állatorvosi Rendelő: „Szemészeti kutatások és annak gyakorlati alkalmazása a Kiséri
	Állatorvosi Rendelőben (szemfenéki vizsgálatok képi anyagának bemutatása, értékelése)
15:00-15:45:
Dr. Balla Zsolt PhD adjunktus, POTE Szemészeti Tanszék: „Glaucoma diagnózisa, kezelése a modern kutatások
tükrében”.
15:45-16:30:
Dr. Balla Zsolt PhD adjunktus, POTE Szemészeti Tanszék :„A modern gyógyászati készítmények
hatásmechanizmusa a szemészetben (fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, műtéti előkészítés)”.
16:30-17:15:
Pontyos Csaba Premed Pharma: “Az állatorvosi szemészeti
diagnosztikai eszköztár, műtéti eszköztár legmordernebb fejlesztéseinek bemutatása”.
17:15-18:05: 	Tudományos Diákköri előadások tízperces tagozódással.
18:05-től
A Tudományos Diákköri előadások díjazása, a Kisér Állatorvosi Rendelő ösztöndíjának odaítélése. Konzultáció
és a megmaradt étkek elfogyasztása, majd hazamegyünk.

A Konferencia részvételi díja 10.000 Ft. Fizetni átutalással a 11735043-20035121-00000000 számlaszámra kell.
A konferencia házigazdája: Dr. Dobos András C. egyetemi docens,PhD doktorandus
http://www.szentesiallatorvos.com/
+36/30 357-4468
szentesiallatorvos@gmail.com
Fővédnök Szentes város részéről: Szirbik Imre Polgármester
Regisztrálni a: szentesiallatorvos@gmail.com email címre küldött jelentkezéssel
lehet, valamint a részvételi díj átutalásával. (Név, lakcím, kamarai pecsétszám és a
megyei kamara címével lehet, külföldi résztvevőktől csak név és cím kell)
Helyszínen befizetési lehetőség nincs, kérem szíves megértéseteket.

Kiemelt rendezvény. 49 kamarai pont.
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A MOZGÁS Ö RÖ M E EGY ÉLETEN ÁT

VERSEN
NÉLKÜL Y TÁ R S
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A készítmény felhasználási területe:

www.biogenicpet.hu

- Ízületi megbetegedésekben szenvedő
állatok kiegészítő kezelésére.
- A bőrregeneráció segítésére bőrsérülés,
bőrgyulladás, szőrhullás, szőrnövekedési
zavarok esetén.
- A sejtszintű és a környezeti stressz által
okozott kedvezőtlen élettani hatások
kiküszöbölésére.
- Gyulladáscsökkentők kedvezőtlen
mellékhatásainak kiegészítő kezelésére.

Megvéd, regenerál, vitalizál.

V i t a l i t á s a t e r m é s z e t e 1r etablett
j é v ea ltartalmaz:
.
Humanofort
Szelén

A készítmény felhasználási területe:
Vitamin E

Vivőanyag

SMALL

Vitalitás a természet erejével.

LARGE

A BiogenicPET a szervezetet megújító természetes
erő. Egyedi összetétele révén regenerálja a sérült vagy
gyulladt szöveteket, vitalizálja az öregedő sejteket,
megvédi a kutya szervezetét a gyulladáscsökkentők
káros mellékhatásaitól.

50 mg
8,0 µg
9 mg
ad 1300 mg

- Ízületi megbetegedésekben szenvedő
Célállat faj: kutya
állatok kiegészítő kezelésére.
Adagolás 25 kg feletti kutyák részére:
- A bőrregeneráció segítésére bőrsérülés,
2 tabletta/nap
bőrgyulladás, szőrhullás, szőrnövekedési
Javasolt a napi adagot 2 részletben,
zavarok esetén.
táplálékkal együtt beadni.
- A sejtszintű és a környezeti stressz által
25°C alatt száraz, fénytől és fagytól védett helyen tartandó!
okozott kedvezőtlen élettani hatások
Felhasználható a gyártástól számított 36 hónapig,
kiküszöbölésére.
a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Gyermekek elől elzárva tartandó!
- Gyulladáscsökkentők kedvezőtlen
Kizárólag állategészségügyi célra!
mellékhatásainak kiegészítő kezelésére.
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Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

Székesfehérvár, Homoksor 7.
Megvéd, regenerál, vitalizál.
www.alpha-vet.hu
tabletta

Gyártóhelyi eng. szám: HU 11100074
Nyilv.sz.: 578/1/2013 NÉBIH ÁTI (60 db)
Gyártási szám: 01260813
Lejárati idő: 2016.08.26

60

tabletta
tabletta
tabletta
kutyáknak

1 tabletta tartal
Humanofort
Szelén
Vitamin E
Vivőanyag
Célállat faj: kuty
Adagolás 1-25 tt
2 tabletta/nap
Javasolt a napi a
táplálékkal együ

25°C alatt száraz, fénytől
Felhasználható a gyártás
a csomagoláson feltünte
Gyermekek elől elzárva t
Kizárólag állategészségüg

Alpha-Vet Állatgy
Székesfehérvár, H
www.alpha-vet.h

Forgalmazó:
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

Vitalitás a természet erejével
a V ET h í r e k 14/3
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15 kg + 3 kg AJÁNDÉK AKCIÓ!*
Az akció az alábbi tápokra érvényes:
Puppy Medium 15 kg +3 kg** ; Puppy Large 15 kg + 3 kg
Adult Large 15 kg +3 kg
* Az akció 2014. március 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
** A Puppy Medium tápból limitált készlet áll rendelkezésre!
A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

www.eukanuba.hu
a V ET h í r e k 14/3
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ARCH IBALDNAK IS SEGÍTETT A
SENSITIVE SKIN TÁP, HOGY
MEGGYÓGYULJON ÉS FANTASZTIKUS
FORMÁBA KERÜLJÖN

JUNIOR
WINNER 20 1 2
EURODOGSHOW
BUCHARES T

-20 %

„Archibaldnak, Thai Ridgeback fajtájú kutyánknak
nagyon érzékeny a bőre, ezért kezdtük el Daily
Care Sensitive Skin táppal etetni. Miután a bőre
meggyógyult a táptól és fantasztikus formába
került, Archibald elnyerte a 20 12 Eurodogshow
„Fiatal Győztes” címet!” Loch Lívia

MÁRCIUS HÓNAPBAN MINDEN DAILY CARE TÁP,
EUKANUBA DERMATOSIS TÁP ÉS KONZERV
20 % KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATÓ MEG!

Sensitive Skin 2,3 kg, 12 kg, Sensitive Digestion 2,5 kg, 12,5 kg,
Sensitive Joints 2,5 kg, 12,5 kg, Overweight/Sterilized 2,5 kg, 12,5 kg,
Senior Plus 2,5 kg, 12,5 kg, Eukanuba Dermatosis 1 kg, 5 kg, 12 kg,
400 g Dog konzerv, 170 g Cat konzerv

www.eukanuba.hu
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A MEGBÍZHATÓ,
A MEGBÍZHATÓ
PIACVEZETć
TERMÉK!*
* 2013 CEESA H1

L.HU.AH.13.11.2012.0027

* 2012 Q2 CEESA

Bővebb
elérhetőségeinket:
BĈvebb információért
információérthívja
hívja
elérhetĈségeinket:
Nyugat-Magyaroszág:
Erik, +36
Kereskedelmi vezetĈ: Szakállas
dr. Tóth Ervin,
+3620
20956
9750719
4885
Kelet-Magyarország:
dr. Keresztesi
+3620
20956
4140719
8950
Nyugat-Magyaroszág:
Szakállas Zoltán,
Erik, +36
Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 201 399
Kelet-Magyarország:
dr. Keresztesi Zoltán, +36 20 414 8950
(munkanapokon
9-16 óráig)

Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 201 399
(munkanapokon 9-16 óráig)

• tel: (36 1) 439 4540 • fax: (36 1) 439 4549 • email: info.hungary@merck.com • www.msd-animal-health.hu
* a Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata
A hirdetések nem teljes körűek! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!
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Intervet Hungária Kft.* az MSD Animal Health tagja • H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

