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*Nettó 2 500 000 Ft feletti vásárlás esetén egy Apple iPhone XR készüléket adunk ajándékba! Az egyedi terméklis-
ta miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le 
a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az 
ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termék-
kategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

APPLE  
iPHONE XR

AJÁNDÉK

PMK 201801

Nettó 2 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 299 999 Ft

Karácsonyi 
Akció



*Nettó 1 500 000 Ft feletti vásárlás esetén egy Samsung Galaxy S9 készüléket adunk ajándékba! Az egyedi ter-
méklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja 
le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az 
ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termék-
kategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
AkcióSAMSUNG 

GALAXY S9

AJÁNDÉK

PMK 201802

Az ajándék értéke: 199 990 Ft

 -   A forradalmian új kamera, 
amely az emberi szemhez  
hasonlóan alkalmazkodik. 

- Térhatású hangszórók

-  Processzor típusa 
  SoC/CPU: Samsung Exynos 9810 Octa
  GPU: Mali-G72 MP18
- Processzormagok száma 8 magos
- Processzor sebessége 2.8 GHz
- RAM  6 GB
- Belső memória mérete 64 GB
- Memória bővíthető  Igen
- Memóriakártya típusa microSD (max. 512 GB)

AJÁNDÉK
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*Nettó 1 500 000 Ft feletti vásárlás esetén egy Apple iPhone 8 készüléket adunk ajándékba! Az egyedi terméklista 
miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le a 
vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 
Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló ter-
mékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

APPLE  
iPHONE 8

AJÁNDÉK

PMK 201803

• Ezüst
• 64 GB

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 264 990 Ft

Karácsonyi 
Akció
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

*Nettó 1 500 000 Ft értékű vásárlás esetén SONY PlayStation 4 Slim 1TB, 2 kontroller + Fifa 19 + 14 napos PS 
Plus-t adunk  ajándékba. Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a ve-
vőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megren-
delés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 
Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben 
értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Az ajándék értéke: 131 999 Ft
AJÁNDÉK

2 kontroller + Fifa 19 
+ 14 napos PS Plus

SONY 
PLAYSTATION 

4 SLIM 1TB

AJÁNDÉK

PMK 201804
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*Nettó 1 500 000 Ft értékű vásárlás esetén ELECTROLUX gőzfunkciós mosó- és szárítógépet adunk  ajándékba. 
Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont 
tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, 
hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

ELECTROLUX 
GŐZFUNKCIÓS MOSÓ- 

ÉS SZÁRÍTÓGÉP

AJÁNDÉK

PMK 201805

• Készülék típusa Mosó- és 
szárítógép

• Ruhatöltet (mosás): 8 kg
• Max. centrifugálási sebesség: 

1600 ford./ perc
• Gyártói garancia: 12 hónap
• Szín: Fehér
• Mosási zajszint: 51 dB
• Energiaosztály: A 

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 150 879 Ft
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

*Nettó 1 500 000 Ft értékű vásárlás esetén SAMSUNG UE55NU7022KXXH 4K UHD Smart LED televíziót adunk  
ajándékba. Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pul-
tot! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció 
csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más 
akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője 
tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Az ajándék értéke: 158 999 Ft
AJÁNDÉK

SAMSUNG  
UHD SMART 

LED TELEVÍZIÓ

AJÁNDÉK

PMK 201806

• Hasznos kijelzőméret: 138 cm (55 in)
• Felbontás: 3840 x 2160 pixel
• SMART TV: Igen
• Energiaosztály: A
• Csatlakozók: 2x HDMI, USB, RJ-45, 

Digitális audio kimenet (optikai), CI slot 
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*Nettó 800 000 Ft értékű vásárlás esetén IROBOT ROOMBA 605 Robotporszívót adunk  ajándékba. Az egyedi 
terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és 
adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló 
termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

ROBOT-
PORSZÍVÓ

AJÁNDÉK

Az ajándék értéke: 74 999 Ft

PMK 201807

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 800 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció

AJÁNDÉK
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AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 124 999 Ft

Nettó 1 000 000 Ft értékű 
vásárlás esetén**

*Nettó 1 000 000 Ft értékű vásárlás esetén APPLE iPad-et adunk ajándékba! Az egyedi terméklista miatt keresse 
a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot!  A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzs-
ment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a 
beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriá-
ban milyen vásárlási lehetősége van.

LEGÚJABB 
APPLE IPAD 
32 GB WIFI

AJÁNDÉK

PMK 201808
Szín: szürke
Képernyőátló (col): 9,7 col
Felbontás: 2048x1536 pixel
Képminőség: QXGA
Képernyőátló: 24,63 cm
Képernyő átmérő (cm/inch): 24,63 cm/9,7 col
Képarány: 4:3

Karácsonyi 
Akció
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*Nettó 500 000 Ft értékű vásárlás esetén ELECTROLUX EMS 20300 OX mikrohullámú sütőt adunk ajándékba! Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje 
ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló 
termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

ELECTROLUX 
MIKROHULLÁMÚ 

SÜTŐ

AJÁNDÉK

Az ajándék értéke: 27 599 Ft

PMK 201809

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció

AJÁNDÉK• Készülék típusa: Mikrohullámú sütő
• Űrtartalom: 18 l
• Mikrohullámú teljesítmény: 800 W
• Grillteljesítmény: 1000 W
• Forgótányér mérete: 245 mm
• Tömeg: 12.37 kg
• Gyártói garancia: 12 hónap 
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*Vásároljon minimum nettó 400 000 Ft értékben Pgifen, Galifen, Fludoprex termékeket és egy thermo 
fűthető kabátot adunk ajándékba! Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferen-
cián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító 
készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában 
milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 400 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

FŰTHETŐ 
KABÁT

AJÁNDÉK

PMK 201810

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 44 900 Ft

Karácsonyi 
Akció

PIGFEN, GALLIFEN, 
FLUDOPREX 
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SAMSUNG 
GALAXY  

TAB E

AJÁNDÉK

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 48 899 Ft

*Nettó 300 000 Ft értékű vásárlás esetén SAMSUNG Galaxy Tab E-t adunk ajándékba! 2 évig ajándék hűségidő. Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot!  A kupont tépje 
ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló 
termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

PMK 201811

Képernyő átmérő (cm / inch): 24.4 cm / 9.6 col
Belső memória: 8 GB
Operációs rendszer: Android
Processzor: Spreadtrum SC8830 processzor
Processzor sebesség: 1.3 GHz
Képernyőátló (col): 9.6 col
Felbontás: 1280 x 800 pixel 

Nettó 300 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 300 000 Ft értékű 
vásárlás esetén**

*Nettó 300 000 Ft értékű vásárlás esetén Harry Potter lego-t adunk  ajándékba. Az egyedi terméklista miatt 
keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le a 
vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 
Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló ter-
mékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Az ajándék értéke: 28 799 Ft
AJÁNDÉK

HARRY 
POTTER 

LEGO

AJÁNDÉK

PMK 201812
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Karácsonyi 
Akció

*Nettó 300 000 Ft értékű vásárlás esetén LEGO Super Heroes - Applikációval irányítható Batmobil lego-t adunk  
ajándékba. Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati 
pultot!  A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az 
akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az 
akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben 
értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 28 799 Ft

Applikációval irányítható 
Batmobil

LEGO 
SUPER 

HEROES 

AJÁNDÉK

PMK 201813
Nettó 300 000 Ft értékű 
vásárlás esetén**
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*Nettó 250 000 Ft értékű vásárlás esetén 40 000 Ft értékű Media Markt, vagy Decathlon, vagy Tesco vásárlási 
utalványt adunk ajándékba! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós 
megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 
érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az 
esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK

40 000 FT-OS 
VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNY

AJÁNDÉK

PMK 201814

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 250 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció
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**Nettó 180 000 Ft értékű vásárlás esetén DE-LONGHI kapszulás kávéfőzőt adunk ajándékba! A kupont tépje ki 
és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy ha-
sonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

Nettó 180 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

DE-LONGHI 
NESPRESSO 

ESSENZA MINI 
EN85.W

AJÁNDÉK

PMK 201815

Szín: Fehér
Készülék típusa: Kávéfőző
Pad-/kapszula rendszer: Igen
Max. teljesítmény: 1450 W
Víztartály kapacitása : 0.6 l
Nyomás rendszer: 19 bar
Programok: Espresso és Lungo 

AJÁNDÉK
Az ajándék értéke: 34 999 Ft

Karácsonyi 
Akció

*Nettó 180 000 Ft értékű vásárlás esetén DE-LONGHI kapszulás kávéfőzőt adunk ajándékba! Az egyedi terméklista 
miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le a 
vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az 
ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékka-
tegóriában milyen vásárlási lehetősége van.
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*Nettó 150 000 Ft értékű vásárlás esetén 20 000 Ft értékű Media Markt, vagy Decathlon, vagy Tesco vásárlási 
utalványt adunk ajándékba! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós 
megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 
érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az 
esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK

20 000 FT-OS 
VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNY

AJÁNDÉK

PMK 201816

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 150 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció
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AJÁNDÉK

BOSCH 
AKKUS FÚRÓ 

VAGY DEKOPÍR  
FŰRÉSZ

AJÁNDÉK

*Nettó 100 000 Ft feletti megrendelés esetén Bosch akkus fúrót, vagy dekopír fűrészt választhat ajándékba! 
Az akcióban szereplő termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxisme-
nedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

HASZONÁLLAT  
VITAMINOK 

PMK 201818

Az ajándék értéke:
19 990 Ft

Karácsonyi 
Akció

AJÁNDÉK

Az ajándék érté
ke:

20 990 Ft

19



JOLOVIT
Célállat: Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Kecske, Nyúl, Sertés
Alkalmas bármilyen fajú és korú háziállat vitaminpótlására, a stressz állapot és a hiánybetegségek leküzdésére.
A készítmény összetételénél fogva alkalmasa az optimális vitaminellátás biztosítására, mely előfeltétele a megfelelő termelési teljesítménynek. Csökkenti stressz 
negatív hatásait, javítja az újszülött állatok életképességét, a tojások keltethetőségét, gyorsítja a betegségeket követő regenerációt. Összetétel 1 ml-ben: Tápértékkel 
rendelkező adalékanyagok csoportjába tartozó vitaminokat tartalmaz.
Kiszerelés: 100 ml, 1 liter, 5 liter és 20 liter
PHYLAMIC
Célállat: Baromfi.
Házityúk (csirke) és pulyka nyomelemhiány okozta végtag-rendellenessége, ízület megvastagodása, hiperkeratózisa, vérszegénysége, fejlődési zavarai, a tojáster-
melés és a keltethetőség csökkenésének megelőzésére.
Hatóanyag: 1000 ml-ben:  Mn2+  12,0 g Zn2+  8,0 g  Cu2+  1,6 g Se  0,030 g Glicin  80,0 g.
Kiszerelés: 100 ml, 1 liter, 5 liter és 20 liter 

TETRASZELÉN-400-E OLDAT
Célállat: Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Nyúl, Sertés.
Megelõzi és gyógyítja a baromfik, sertések, bárányok és szarvasmarhák E-vitamin- és  szelénhiány okozta kórképeit.
Hatóanyag: E-vitamin 80 000 NE szelén 0,4 g
Adagolás: megelőzés: 1 ml készítmény/ 1 liter ivóvíz gyógykezelés: 2 ml készítmény/ 1 liter ivóvíz, 3-5 napig
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter, 20 liter
NOROVIT HEPAR 
Célállat: Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Kecske, Sertés.
Az antibiotikumok, a szulfonamidok adagolása után a bélflóra vitamin szintetizáló képessége jelentősen csökken, ezért életfontosságú  
a B-vitaminok adagolása. A máj méregtelenítő szerepét növeli olyan metil-donorok szervezetbe juttatása, mint a metionin vagy kolin-klorid, melyek ráadásul egymás-
sal kompatibilisek ebből a szempontból.
Hatóanyag: 1000 ml-ben: B6-vitamin 4,0 g Inozitol  5,0 g. Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: d-Pathenol  20,0 g, Kolin-klorid  200,0 g
Vitaminok, provitaminok: Biotin  15,0 mg. Aminosavak és sóik: B1-vitamin  5,0 g, K3-vitamin  2,0 g, Lizin  20,0 g, B2-vitamin 4,0 g
Niacin 40,0 g, Metionin  10,0 g. Adagolás: 1-2 ml/ 1 liter ivóvíz 6 napon át
Kiszerelés: 1 liter és 5 liter
TETRAVIT AD3E FORTE OLDAT
Célállat: Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Nyúl, Sertés
A készítmény a szervezetben kiválóan hasznosuló formában tartalmazza az A-, D3-, és E-vitaminokat. Alkalmas a vitaminhiány gyors megszüntetésére, a takarmány-
ból hiányzó mennyiség pótlására, valamint az elégtelen vitaminellátású állományok és a minimális tartalékkészlettel világrajött naposállatok vitamintartalékának gyors 
növelésére. Különösen javallt alkalmazása az újszülött, illetve a fiatal állatoknál. Mindenképpen ajánlatos a napos állatoknak az első héten, majd a tojóállományoknak 
havonta 1 alkalommal adagolni.
Hatóanyag: Hatóanyag 1000 ml-ben: A-vitamin   7 200 000 NE D3-vitamin   3 600 000 NE E-vitamin   7 200 NE
Adagolás: 500 ml elegendő: 1300 naposcsibe, 1000 növendékcsibe vagy pulyka, 1000 naposkacsa vagy liba, 500 tojótyúk részére ivóvízben oldva legfeljebb kéthe-
tenként ismételve.
Kiszerelés: 1 liter, 5liter
TETRAKOLIN
Célállat: Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Kecske, Sertés.
A vitaminkészítmény nagy fejlődési eréllyel rendelkező haszonállatok intenzív takarmányozását segíti. Májvédő hatása révén csökkenti a tejelő marhák ketózisának 
kialakulását, növeli az állatok biológiai potenciálját. A tojótyúkoknál elősegíti az intenzív tojástermelési ciklus meghosszabbodását, csökkenti a takarmányártalmak 
okozta megbetegedések, toxikózisok súlyosságát. 
Garantált beltartalom: B2-vitamin: 5,00 g,  B3-vitamin: 50,00 g, B6-vitamin: 8,00 g,  B12-vitamin: 0,05 g, Pantenol: 86,00 g,  Biotin: 0,10 g,  
Kolin-klorid: 21,75 g,  Vivőanyag: ad 1 000,00 ml. Adagolás: 1 000 ml tartalma elegendő: 100 szarvasmarha, 200 borjú, vagy vemhes koca, 400 hízó, 800 növendék 
sertés, 12 000 növendék baromfi, 5 000 tojótyúk részére.
A kezelés ivóvízben oldva három nap múlva ismételhető. Először a kiszámított, állatfajra és állatlétszámra szükséges mennyiséget vízben maradéktalanul elegyítjük, 
és ezt a tör- zsoldatot az előzetesen néhány óráig szomjaztatott állatok ivóvízébe öntjük, ügyelve arra, hogy ez a mennyiség három óra alatt elfogyjon. 
Kiszerelés: 1 000 ml, műanyag flakonban.
VITAMIX-B OLDAT
Célállat: Baromfi. A B-vitaminok igen fontosak az állatok anyagcsere-folyamataiban. A készítmény összetételénél fogva alkalmas hosszantartó betegségek és 
gyógykezelések esetén az állatok gyors regenerálására, így a testtömeggyarapodás-kiesések csökkentésére. Alkalmazásával gyógyítható a termelés és étvágy-
csökkenésben megnyilvánuló B-hipovitaminózis, vagy ritkább esetben a klinikai tünetekben jelentkező avitaminózisok. Endogén vitaminszintézis-hiány esetében jól 
alkalmazható. Stresszhatások kivédésére kiválóan alkalmas. 
Hatóanyag: B1-vitamin 4,0 g  B2-vitamin 6,0 g, B3-vitamin 30,0 g  B6-vitamin 3,0 g, B12-vitamin 0,015 g  Pantenol 8,6 g, Biotin 0,03 g  Folsav 0,5 g.
Adagolás: 1-2 ml/liter ivóvíz, Baromfi esetében ügyelni kell arra, hogy a bekevert ivóvíz mennyisége legalább 3 óra alatt elfogyasztásra kerüljön. A készítményt általá-
ban 7-10 napig javasoljuk alkalmazni, szükség esetén azonban tovább is itatható károsodás nélkül.
Kiszerelés: 1 liter

NOROVIT AMINO FORTE
Célállat:Juh, Szarvasmarha, Baromfi, Kecske, Nyúl, Sertés.
Eszenciális aminosavakkal kiegészített, stabilizált multivitamin készítmény a vitamin- és aminosav-hiánnyal járó állapotok megelőzésére, kezelésére, továbbá 
sresszhatások kivédésére.
Összetétel (1000 ml-ben): vitaminok és provitaminok: B1-vitamin  2,0 g, Metionin  8,2 g, B2-vitamin  0,2 g, Lizin-HCL  11,0 g, A-vitamin (E672)  40.000.000,0 NE, 
B6-vitamin  2,0 g, Triptofán  1,8 g, D3-vitamin (E671)  5.000.000,0 NE, Niacin  14,0 g, Treonin  5,0 g, E-vitamin  20,0 g, C-vitamin  50,0 g. Vivő és segédanyagok ad 
1.000,0 ml, K3-vitamin  2,0 g. Aminosavak, sóik és analógjaik.
Adagolás: 1 ml/20-40 kg - de csak a juhra és szarvasmarhára.
Kiszerelés: 1 l és 5 l.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

BOSCH akkus fúró       BOSCH dekopír fűrész  
VÁLASZTHATÓ TERMÉK:
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 100 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

*Nettó 100 000 Ft értékű vásárlás esetén 10 000 Forintos bookline könyvutalványt adunk  ajándékba. Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A ku-
pont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 
2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más 
akcióval nem vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője 
tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

AJÁNDÉK

10 000 
FORINTOS 
BOOKLINE 

KÖNYVUTALVÁNY

AJÁNDÉK

PMK 201817

21



*Nettó 40 000 Ft feletti vásárlás esetén egy Philips robotgépet adunk ajándékba! Az egyedi terméklista miatt keres-
se a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzs-
ment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az ajándék a be-
szállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékkategóriában 
milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK

PHILIPS  
ROBOTGÉP

AJÁNDÉK

Az ajándék értéke: 16 990 Ft

PMK 201819

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Nettó 40 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

Karácsonyi 
Akció
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

AJÁNDÉK

PMK 201820

RENDELŐI 
MUNKARUHÁZAT 

10 FŐRE

*Nettó 1 500 000 Ft feletti vásárlás esetén 10 fős praxist  2 garnitúra névreszóló, logózott munkaruhával látunk el. 
Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A ku-
pont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy 
hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 800 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

AJÁNDÉK

PMK 201821

RENDELŐI 
MUNKARUHÁZAT 

5 FŐRE

*Nettó 800 000 Ft feletti vásárlás esetén 5 fős praxist 2 garnitúra névreszóló, logózott munkaruhával látunk el. Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont 
tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy 
hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

AJÁNDÉK

PMK 201822

RENDELŐI 
MUNKARUHÁZAT 

2-4 FŐRE

*Nettó 500 000 Ft feletti vásárlás esetén 2-4 fős praxist 2 garnitúra névreszóló, logózott munkaruhával látunk el. Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont 
tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy 
hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 700 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

OFFICE BASIC számítógép 
1 munkaállomás monitorral

AJÁNDÉK

PMK 201823

RENDELŐI 
SZÁMÍTÓGÉP 

*Nettó 700 000 Ft feletti vásárlás esetén Rendelői számítógép OFFICE BASIC számítógépet adunk ajándékba. Az 
egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont 
tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze! Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy 
hasonló termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK
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Karácsonyi 
Akció

Nettó 1 500 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

OFFICE BASIC számítógép 
1 munkaállomás monitorral 
+ Doki For Vets Connect szoftver

AJÁNDÉK

PMK 201824

RENDELŐI 
SZÁMÍTÓGÉP

+ DOKI FOR VETS 
SZOFTVER 

*Nettó  1 500 000 Ft feletti vásárlás esetén Rendelői számítógép OFFICE BASIC számítógépet adunk ajándékba + 
Doki for Vets Connect szoftverrel. Ez az akció a havi terméktámogatási díjat nem tartalmazza. Az egyedi terméklista 
miatt keresse a PMK ideje alatt dedikált értékesítőjét vagy a vevőszolgálati pultot! A kupont tépje ki és adja le 
a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! Az 
ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló termékka-
tegóriában milyen vásárlási lehetősége van.

AJÁNDÉK
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*0-3,5 MFt között 12 hó kamatmentes hitel 20% önrésszel. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így ér-
vényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 

érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

NAGYÉRTÉKŰ ÁLLATORVOSI ESZKÖZÖK
12 HÓNAP KAMATMENTES HITELRE

0% THM 
20% ÖNRÉSSZEL

KAMATMENTES
HITEL

0-3,5 MFT 
KÖZÖTT*

PMK 201825

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*3,5-5 MFt között 18 hónap és 20% önrésszel. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az 
akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvé-

nyes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

NAGYÉRTÉKŰ ÁLLATORVOSI ESZKÖZÖK
18 HÓNAP KAMATMENTES HITELRE

0% THM 
20% ÖNRÉSSZEL

KAMATMENTES
HITEL

3,5-5 MFT 
KÖZÖTT*

PMK 201826

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*5-7 MFt között 24 hónap és 20% önrésszel. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az 
akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 

Az akció más akcióval nem vonható össze!

NAGYÉRTÉKŰ ÁLLATORVOSI ESZKÖZÖK
24 HÓNAP KAMATMENTES HITELRE

0% THM 
20% ÖNRÉSSZEL

KAMATMENTES
HITEL

5-7 MFT 
KÖZÖTT*

PMK 201827

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*7 MFt felett 36-48 hónap és 20% önrésszel. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az ak-
ciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 

Az akció más akcióval nem vonható össze!

NAGYÉRTÉKŰ ÁLLATORVOSI ESZKÖZÖK
36-48 HÓNAP KAMATMENTES HITELRE

0% THM 
20% ÖNRÉSSZEL

KAMATMENTES
HITEL

7 MFT 
FELETT*

PMK 201828

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Dokiforvets 2 éves szerződés aláírása esetén 22 500 + ÁFA telepítési díjat elengedjük. A kupont tépje ki és 
adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. novem-
ber 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem 
vonható össze!

Rendelje meg most és elengedjük 
telepítés díját!*

Még nem rendelkezik 
Dokiforvets szofverrel?

22 500 Ft
ÉRTÉKŰ 

AJÁNDÉK

DokiforvetsCONNECT
™

PMK 201730

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201829
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*22 500 + ÁFA értékben vásárolhat Alphaderm, Marbogen, BiogenicPet Vitality termékek közül, ha szerző-
dését meghosszabbítja 2 évvel. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes 
az akciós megrendelés.Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott 
megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

A jándékkal 
jutalmazzuk 

hűségét!*

22 500 Ft
ÉRTÉKŰ 

AJÁNDÉK
DokiforvetsCONNECT

™

AJÁNDÉK AJÁNDÉK AJÁNDÉK

PMK 201831
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BIOGENICPET VITALITY SMALL/LARGE
Hatóanyag: Humanofort®, E-vitaminm, szelén. 
Céállat faj: kutya. 
Javallatok: Vitalitás a természet erejével. Idős állatok és/vagy krónikus fájdalommal járó ízületi megbetegedésekben szenvedő 
állatok kezelésének kiegészítésére. Bármilyen korú állat esetében a bőrregeneráció segítésére. A sejtszintű és a környezeti 
stressz által okozott kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére. A szteroid és nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőkkel 
való gyógykezelés során kialakuló kedvezőtlen mellékhatások kiegészítő kezelésére.
Adagolás (Small): 1-25 ttkg között: 2 tabletta Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. 
Javasolt legalább 1 hónapig, kúraszerűen alkalmazni.
Adagolás (Large): 25 ttkg felett: 2 tabletta Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. 
Javasolt legalább 1 hónapig, kúraszerűen alkalmazni.
Kiszerelés: 60db/doboz.

MARBOGEN COMPLEX 
Összetétel – 1 ml tartalmaz:
Marbofloxacin: 2,041 mg
Gentamicin-szulfát: 2,044 mg
Ketokonazol: 4, 081 mg
Prednizolon: 1, 850 mg
Célállat faj: kutya. Terápiás javallat: kutyák Staphylococcus pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa és ketokonazolra 
érzékeny Malassezia pachydermatis okozta heveny külső hallójárat-gyulladásának kezelésére.
Adagolás: öt cseppet (0,1 ml) kell naponta kétszer a hallójáratba csepegtetni, 14 napon keresztül.
Csomagolás: 10 ml.

ALPHADERM PLUS A.U.V.
Célállat: Kutya. Leírás: Külsőleges oldatos spray kutyák részére. Kutyák akut bőrgyulladásának kezelésére, amennyiben a 
marbofloxacinra érzékeny Pseudomonas aeruginosa vagy Staphylococcus pseudointermedius és a ketokonazolra érzékeny 
Malassezia pachydermatis által okozott kevert fertőzés bizonyított. Hatóanyag: (1 ml spray tartalmaz) Marbofloxacin 1,025 
mg, Ketokonazol 2,041 mg, Prednizolon 0,926 mg Adagolás: Csak külsőleges alkalmazásra. Használat előtt felrázanddó. A 
készítmény ajánlott adagolása kutyáknál az adagolófej kétszeri pumpálása (két pumpálás egyenértékűl kb. 0,2 ml-rel) napon-
ta kétszer, 14 napon keresztül. A spray-vel 5 cm x 5 cm-es bőrfelület körübelül 10 cm-es távolságból, 10 x 10 cm-es terület 
körülbelül 30 cm-es távolságról kezelendő. A termék alkalmazása előtt a szőrt vagy a szennyeződést a kezelt felületről el kell 
távolítani. Kiszerelés: 30ml, 100 ml
 

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Dokiforvets 2 éves szerződés aláírása esetén 22 500 + ÁFA telepítési díjat elengedjük. A kupont tépje ki 
és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. no-
vember 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval 
nem vonható össze!

DokiforvetsCONNECT
™

22 500 Ft
ÉRTÉKŰ 

AJÁNDÉK
PMK 201830

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Frissítsen a Dokiforvets legújabb 
verziójára és elengedjük 

a telepítés díját!*
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AJÁNDÉK 
SNAP® 

HEARTWORM
5 TESTS 

2 db SNAP® Heartworm 30 tests (99-09440) vásárlása esetén 1 db SNAP® Heartworm 5 tests (99-09438) 
az ajándék. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megren-
delés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 

érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201832
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Nettó 150 000 Ft feletti megrendelésekre érvényes. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, 
mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzs-
ment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más 

akcióval nem vonható össze!

15%
KEDVEZMÉNY*

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201833
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OER004

IDEXX SNAP® Tests

SNAP® Tests   

IDEXX Angio Detect™ Test 98-0000962 20

SNAP® cPL™ (pancreas-specific lipase) 99-12024 5

SNAP® cPL™ (Canine pancreas-specific lipase) 99-13419 10

SNAP® 4Dx® Plus (Anaplasma/Heartworm/Lyme/E.canis)* 99-26191 5

SNAP® 4Dx® Plus (Anaplasma/Heartworm/Lyme/E.canis)* 99-26192 15

SNAP® 4Dx® Plus (Anaplasma/Heartworm/Lyme/E.canis)* 99-26193 30

SNAP® Heartworm 99-09438 5

SNAP® Heartworm 99-09439 15

SNAP® Heartworm 99-09440 30

SNAP® Leishmania 99-06810 10

SNAP® Feline proBNP 99-0001173 5

SNAP® Feline proBNP 99-0001174 10

SNAP® fPL™ (Feline pancreas-specific lipase) 99-26954 5

SNAP® fPL™ (Feline pancreas-specific lipase) 99-14760 10

SNAP® Combo Plus FIV/FeLV 99-06033 5

SNAP® Combo Plus FIV/FeLV 99-06034 15

SNAP® Combo Plus FIV/FeLV 99-06035 30

SNAP® FeLV 99-07895 15

SNAP® FeLV 99-07896 30

SNAP® Parvo 99-09214 5

SNAP® Giardia 99-10096 5

SNAP® Giardia 99-09511 15

SNAP® Foal lgG 99-09330 10

IDEXX VetLab® Test

Vevőkód : 

Vevő neve: 

Cím: 

Telefonszám : 

Dátum :                 

Fenti árak az ÁFA-t nem 

tartalmazzák 

Aláírás

47 600 Ft 

23 099 Ft  

40 535 Ft  

17 938 Ft  

44 594 Ft  

79 667 Ft  

12 025 Ft  

33 921 Ft  

56 719 Ft  

20 293 Ft  

19 842 Ft  

34 422 Ft  

37 479 Ft  

21 395 Ft  

16 435 Ft  

46 197 Ft  

87 283 Ft  

27 959 Ft  

49 654 Ft  

10 221 Ft  

15 282 Ft  

35 074 Ft  

47 700 Ft 

56 000 Ft 

27 175 Ft  

47 688 Ft  

21 103 Ft  

52 463 Ft  

93 726 Ft  

14 147 Ft  

39 907 Ft  

66 728 Ft  

23 874 Ft  

23 343 Ft  

40 497 Ft  

44 093 Ft  

25 171 Ft  

19 335 Ft  

54 349 Ft  

102 686 Ft  

32 893 Ft  

58 417 Ft  

12 025 Ft  

17 979 Ft  

41 263 Ft  

56 118 Ft 

Cikkszám Kiszerelés Állatorvosi nettó 
listaár

Kedvezményes nettó ár 
legalább 150 000,- Ft 

értékű vásárlás esetén
Mennyiség
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AJÁNDÉK 

SNAP® 
4DX®, 

5 TESTS  

2 db SNAP® 4Dx® 30 tests (99-26193) vásárlása esetén 1 db SNAP® 4Dx® 5 tests (99-26191) az ajándék. A 
kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció 
csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció 

a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201834
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Idexx hematológiai, biokémiai vagy vizeletvizsgáló műszerek rendelése esetén, 15% kedvezményt 
adunk a műszerek állatorvosi listaárából. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak 
így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment 
Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más 

akcióval nem vonható össze!

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

IDEXX Catalyst One* Chemistry Analyzer 
Reference Guide15%

KEDVEZMÉNY*
PMK 201835
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*Nettó 100 000 Ft feletti ARIAT termék megrendelés esetén 30% kedvezményt adunk! A kupon csak az Anitech 
központjában (1144 Budapest, Remény utca 42.) váltható be az akciós készlet erejéig, vagy az akciós időtar-
tam végéig (2018.12.31.). Az akció más akcióval nem vonható össze!

Lázár Lovaspark SE
Ifj. Lázár Zoltán 

30%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201836

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 100 000 Ft feletti EQUISTRO termék megrendelés esetén 30% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és 
adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze!

30%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201837

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK
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*Nettó 50 000 Ft feletti EQUISTRO termék megrendelés esetén 10% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és 
adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 
17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze!

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK

10%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201838

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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PREBICAN 
PASZTA

*Min. 15 db Prebican Paszta vásárlása esetén nettó 10% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és adja le a 
vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én 
a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze!

PMK 201845

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

10%
KEDVEZMÉNY*
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FÁJDALOM- ÉS 
GYULLADÁS- 
CSÖKKENTŐK 
TÁRSÁLLATOK 
SZÁMÁRA

*Nettó 30 000 Ft feletti megrendelés esetén nettó 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek 
listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes 
az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én, a Praxismenedzsment Konferencián leadott 
megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

15%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201839
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Dexa-Ject injekció 100 ml
Hatóanyag: Dexametazon 2 mg Célállat faj: szarvasmarha, sertés, ló, kutya, macska. Javallat: Gyulladással járó 
vagy allergiás betegségek tüneti kezelésére. Adagolás: Lovaknál intravénás vagy intramuszkuláris alkalmazásra. 
Gyulladásos vagy allergiás megbetegedések kezelésére a következő átlagos dózis alkalmazása javasolt: 0,06 mg/
ttkg, azaz 1,5 ml//50kg. ÉEVI: 12 nap. Kiszerelés: 100 ml

Lidocainhydrochlorid 2% injekció 100 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: lidokain-hidroklorid-monohidrát 20,0 mg. Célállat fajok: Ló, kutya, macska. Javal-
latok: Sebészeti, fogászati beavatkozásoknál infiltrációs, vezetéses és nyálkahártya érzéstelenítésre. Tiszta, 
színtelen oldatos injekció. Adagolás: Szubkután, intramuszkuláris vagy perineurális vagy nyálkahártyán történő 
alkalamzsára. Az intravazális beadás elkerüléséről előzetesen meg kell győződni. Infiltrációs érzéstelenítés: 1ml 
Lidocainhydrochlorid 2% oldatos injekció a bőrmetszés 1 cm-ére számolva.   A teljes adag nem haladhatja meg a 
2-4 mg lidokain / testtömeg kg mennyiséget (ami egyenértékű 1 ml Lidocainhydrochlorid oldatos injekció / 5 - 10 
ttkg adaggal). Kiszerelés: 100 ml, gumidugós üvegben.

Loxicom 0,5 mg oral susp kutya 15 ml
Hatóanyag: 1,0 ml készítmény tartalmaz: Meloxikám 0,5 mg. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák mozgásszervi 
megbetegedéseinek heveny és krónikus fájdalommal és gyulladással járó tüneteinek csillapítására. Adagolás: 
Szájon át alkalmazandó. A táplálékba keverve vagy közvetlenül az állat szájába adandó. Használat előtt felrá-
zandó. A bevezető kezelés egyszeri 0,2 mg meloxikám/ttkg (azaz 1,33 ml/10 ttkg) adag az első napon. A kezelést 
naponta egyszer (24 órás időközökkel) szájon át adott 0,1 mg meloxikám/ttkg (azaz 0,667 ml/10 ttkg) fenntartó 
adaggal kell folytatni. A klinikai tünetek csökkenése 4 napi kezelés után várható. Az ezt követő hosszabb kezelés-
hez az adag a legalacsonyabb hatékony egyéni adaghoz igazítható tükrözve azt, hogy a fájdalom és a gyulladás 
foka a krónikus mozgásszervi eseteknél idővel változik. Kiszerelés: 15 ml.

Loxicom 0,5 mg oral susp macska 15 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxicam 0,5 mg. Célállat faj: macska. Javallat:Szájon át alkalmazandó. A táplálék-
ba keverve vagy közvetlenül az állat szájába adandó. Használat előtt felrázandó. Adagolás: Műtét utáni fájdalom 
és gyulladás sebészeti beavatkozásokat követően. A Loxicom 5 mg/ml oldatos injekció kutyák és macskák részére 
készítménnyel végzett bevezető kezelést követően, 24 órás időközzel Loxicom 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió 
macskáknak készítménnyel kell folytatni 0,05 mg meloxikám/ttkg adagban. Heveny mozgásszervi rendellenes-
ségek: A bevezető kezelés, egyszeri 0,2 mg meloxikám/ttkg adag az első napon. A kezelést naponta egyszer 
(24 órás időközzel) szájon át adott 0,05 mg meloxikám/ttkg-os fenntartó adaggal kell folytatni, amennyiben a he-
veny fájdalom és gyulladás fennáll. Krónikus mozgásszervi rendellenességek A bevezető kezelés, egyszeri 0,1 
mg meloxikám/ttkg adag az első napon. A kezelést naponta egyszer (24 órás időközzel) szájon át adott 0,05 mg 
meloxikám/ttkg-os fenntartó adaggal kell folytatni. A hatás általában 7 napon belül észlelhető. Amennyiben a klinikai 
tünetekben nem tapasztalható javulás, a kezelést legkésőbb a 14. napon abba kell hagyni. Kiszerelés: 15 ml.

Loxicom 1,5 mg oral susp 10 ml / 32 ml / 100 ml
Hatóanyag: 1,5 mg/ml szuszpenzió (1 ml-ben): Meloxicam  1,5 mg. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák mozgás-
szervi megbetegedéseinek heveny és krónikus fájdalommal és gyulladással járó tüneteinek csillapítására.  Ada-
golás: A kezelést a bevezető injekció, vagy az egyszeri 0,2 mg meloxikám/ttkg, szájon át adott adag után naponta 
egyszer (24 órás időközzel) szájon át adott 0,1 mg meloxicam/ttkg adaggal kell folytatni, a ttkg-os beosztású ada-
goló fecskendő segítségével. A pontos használati utasítást ld. a termék mellé csomagolva. Kiszerelés: Loxicom 
orális szuszpenzió kutyáknak 1,5 mg/ml: 10 ml, 32 ml, 100 ml.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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KISÁLLAT 
VAKCINÁK

*Nettó 50 000 Ft feletti megrendelés esetén 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek listáját a 
kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós 
megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én, a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrende-
lésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

5%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201840
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Biocan B vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Borrelia burgdorferi s.l.:  Borrelia garinii 
>1 RP* Borrelia afzelii >1 RP* *célállaton végzett fertőzéssel szemben hatékony 
referens vakcinához viszonyított relatív potenciál. Célállat faj: kutya. Javallat: 
Egészséges, 12 hetes, vagy annál idősebb kutyák Lyme-kór elleni aktív im-
munizálására.  Adagolás: Kortól, fajtától és testtömegtől függetlenül 1 ml. 12 
hetes, vagy annál idősebb korú kutyák olthatóak. Az alapimmunizáláshoz 14-
21 nap múlva ismétlő oltás szükséges, ezt követően évente kell emlékeztető 
oltást adni. Vemhes szukák vakcinázását kerülni kell. Alkalmazás: szubkután 
Kiszerelés: 10x1 ml

Biocan C vakcina 1 adag
Hatóanyag: inaktivált kutya coronavírus. Célállat faj: kutya. Vakcina kutyák 
aktív immunizálása a coronavírus okozta megbetegedés ellen. Javallat: 5 
hetesnél idősebb kutyák aktív immunizálására kutya coronavírus fertőzéssel 
szemben. Adagolás: 1 ml szubkután, amelyet 2-3 héttel később, majd pedig 
félévente kell ismételni. Kiszerelés: 1 ml (1 adag)

Biocan DHPPI+L vakcina 1 adag
Kombinált vakcina kutyák számára. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) a) BIOCAN 
DHPPi- liofilizált komponens (élő, attenuált hatóanyag) Szopornyica vírus min. 
103,0 TCID50 max. 104,5 TCID50 Adenovírus 2 min. 103,5 TCID50 max. 104,5 
TCID50 Parvovírus min. 104,5 TCID50 max. 105,5 TCID50 Parainfluenza 2 
vírus min. 103,0 TCID50 max. 104,2 TCID50 b) BIOCAN L - folyékony kompo-
nens (inaktivált hatóanyag) Leptospira icterohaemorrhagiae*, Leptospira cani-
cola*, Leptospira grippotyphosa* *q.s. mennyiségben, mely kísérleti állatokban 
1:32 ellenanyagtitert vált ki. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák aktív immunizá-
lására 8 hetes vagy annál idősebb korban, a szopornyica, fertőző májgyulladás 
és laryngotracheitis, parvovírus okozta bélgyulladás, parainfluenza fertőzés és 
a leggyakoribb leptospira szerotípusok ellen, az elhullás megelőzésére, a vírus- 
ürítés és a klinikai tünetek súlyosságának csökkentésére. Adagolás: A liofilizált 
BIOCAN DHPPi vakcinát a folyékony BIOCAN L vakcinával kell feloldani. Az így 
kapott oldóanyagot kíméletesen össze kell rázni. A vakcina egyszeri adagja 1 
ml, függetlenül az állat korától, testtömegétől és fajtájától. A 8 hetes vagy annál 
idősebb korú állatot szubkután, lehetőleg a lapocka mögötti területen kell beolta-
ni. Az első immunizálás két oltásból áll, az alapimmunizálást 8 hetes életkorban, 
míg az újraoltást 14-21 napon belül ajánlott elvégezni. Évente emlékeztető oltás 
szükséges az immunitás fenntartása érdekében. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan M vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Microsporum canis min. 500.000 vege-
tatív forma. Célállat fajok: Kutyák és macskák. Javallat: Kutyák és macskák 
Microsporum canis okozta gombás bőrbetegségeinek megelőzésére és gyó-
gykezelésére. Az állatok 12 hetes kortól vakcinázhatók. A vakcinázás hatására 
jelentkező védettség a második oltást követően egy hónapon belül alakul ki és 
legalább egy évig tart.  Adagolás: Alkalmazási mód: - kutyáknál csak intra-
muszkulárisan, a beadás helye a comb izomzata - macskáknak szubkután a la-
pocka mögött, vagy intramuszkulárisan a combizomba A vakcinát javasolt előbb 
az állat jobb oldalára, második alkalommal a bal oldalára beadni. Használat előtt 
felrázandó. Adagolás: egy adag: 1 ml. Alapimmunizálás: két vakcinázásból 
áll, melyet 14-21 napos időközzel kell elvégezni. Ismétlő immunizálás: évente 
egyszer. Gyógykezelési célú vakcinázás esetén a harmadik adag vakcina is 
beadható, 18-24 nappal a második oltást követően. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan Novel DHPPI/L4  vakcina 1 adag
Vakcina 6 hetes vagy ennél idősebb kutyák aktív immunizálása az alábbiak-
ban felsorolt kórokozókkal szemben. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Liofilizátum 
(élő, attenuált): Szopornyica vírusa, CDV Bio 11/A törzs  min. 103,1 max. 105,1 
TCID50 2-es típusú kutya adenovírus, CAV-2 Bio 13 törzs min. 103,6 max. 
105,3 TCID50 2b típusú kutya parvovírus, CPV-2b Bio 12/B törzs min. 104,3 
max. 106,6 TCID50 Kutya parainfluenza 2-es típusú vírusa, CPiV-2 Bio 15 törzs 
min. 103,1 max. 105,1 TCID50 oldószer (inaktivált): Leptospira interrogans, 
Icterohaemorrhagiae szerocsoport, Icterohaemorrhagiae szerovariáns, MSLB 
1089 törzs GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira interrogans, Canicola szerocsoport, Ca-
nicola szerovariáns, MSLB 1090 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira kirschneri, 
Grippotyphosa szerocsoport, Grippotyphosa szerovariáns, MSLB 1091 törzs  
GMT ≥ 1:40 ALR Leptospira interrogans, Australis szerocsoport, Bratislava 
szerovariáns, MSLB 1088 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Adjuváns: Alumínium-hid-
roxid (Al2o3-ként kvantifikálva)  1,8-2,2 mg. Célállat faj: kutya. Javallat: a fenti 
kórokozók által okozott fertőzések elleni aktív immunizálás. Az Immunitás idő-
tartama: A Biocan Novel DHPPi/L4 készítmény minden összetevője esetében 
legalább egy év az alapimmunizálási program befejezését követően.
Adagolás: 2x 1 adag hat hetes kortól szubkután beadva, 3-4 hét időközzel. 
Emlékeztető oltás évente 1x. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan Novel DHPPI/L4R vakcina 1 adag
Vakcina 8-9 hetes vagy ennél idősebb kutyák aktív immunizálása az alábbiak-
ban felsorolt kórokozókkal szemben. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Liofilizátum 
(élő, attenuált): Szopornyica vírusa, CDV Bio 11/A törzs  min. 103,1 max. 105,1 
TCID50 2-es típusú kutya adenovírus, CAV-2 Bio 13 törzs min. 103,6 max. 
105,3 TCID50 2b típusú kutya parvovírus, CPV-2b Bio 12/B törzs min. 104,3 
max. 106,6 TCID50 Kutya parainfluenza 2-es típusú vírusa, CPiV-2 Bio 15 törzs 
min. 103,1 max. 105,1 TCID50 oldószer (inaktivált): Leptospira interrogans, 

Icterohaemorrhagiae szerocsoport, Icterohaemorrhagiae szerovariáns, MSLB 
1089 törzs GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira interrogans, Canicola szerocsoport, Ca-
nicola szerovariáns, MSLB 1090 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira kirschneri, 
Grippotyphosa szerocsoport, Grippotyphosa szerovariáns, MSLB 1091 törzs  
GMT ≥ 1:40 ALR Leptospira interrogans, Australis szerocsoport, Bratislava sze-
rovariáns, MSLB 1088 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Veszettség inaktivált vírusa, SAD 
Vnukovo-32 törzs >2,0 NE Adjuváns: Alumínium-hidroxid (Al2o3-ként kvantifi-
kálva)  1,8-2,2 mg, Célállat faj: kutya. Javallat: kutyák aktív immunizálására az 
előbbi kórokozók által okozott fertőzésekkel szemben. Immunitás időtartama: A 
Biocan Novel DHPPi/L4R készítmény minden összetevője esetében legalább 
egy évig az alapimmunizálási program befejezését követően. A veszettség elle-
ni védettség időtartamát egyszeri 12 hetes életkorban végzett vakcinázás után 
igazolták. Adagolás: Bőr alá adandó. Alapimmunizálási program: Két adag 
Biocan Novel DHPPi/L4R 3-4 hetes időközzel, legkorábban 8-9 hetes életkortól. 
A második adagot nem szabad a 12. hét betöltése előtt beadni. A veszettség 
elleni összetevő hatékonyságát a laboratóriumi vizsgálatokban legkorábban 12 
hetes korban beadott egy adag vakcina beadása után bizonyították. Kiszere-
lés: 1 adag.

Biocan Novel Puppy vakcina 1 adag
Hatóanyag: Liofiliziátum, élő, attenuált kutya szopornyica vírus (CDV Bio 11/A 
törzs); élő, attenuált CPV-2b vírus (Bio 12/B törzs). Célállat faj: kutya. Javallat: 
Kutyák aktív immunizálása 6 hetes életkortól: a szopornyica vírus okozta elhuil-
lás és klinikai tünetek megelőzése; a 2a, 2b és 2c típusú kutya parvovírus okoz-
ta klinikai tünetek, leukopénia és vírus megelőzése. Adagolás: Bőr alá történő 
beadás. A vakcina adagját úgy kell elkészíteni, hogy a liofiliziátumot (a CDV és 
CPV összetevőt) fel kell oldani az oldószeres üveg tartalmával (az injekcióhoz 
való víz). A feloldott vakcinát kíméletesen kell rázni, és azonnal be kell adni bőr 
alá. Testömegtől és fajtától függetlenül 1 ml vakcinát kell alkalmazni az állat 6 
hetes életkorától. 
Az első adagot követően 3 héttel kell beadni a második adag Biocan Novel 
Puppy vakcinát, vagy valamelyik Biocan Novel polivalens vakcinát a vonatkozó 
termékirodalomnak megfelelően. A kétszer oltott állatoknál az emlékeztető oltást 
elegendő 3 évente beadni. Kiszerelés: Liofilizátumot tartalmazó ampulla és 1 
ml oldószer.

Biocan P vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Élő, attenuált kutya parvovírus min. 105,0 max. 
106,2 TCID50. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák parvovírus fertőzése elle-
ni aktív immunizálására, 6 hetes kortól. Adagolás: A vakcina egyszeri adagja 
1 ml, függetlenül az állat korától, testtömegétől és fajtájától, szubkután oltva, 
lehetőleg a lapocka mögötti területen. Az első immunizálás két oltásból áll, az 
alapimmunizálást hathetes életkorban, míg az újraoltást 14-21 napon belül aján-
lott elvégezni. Évente emlékeztető oltás szükséges az immunitás fenntarása 
érdekében. Kiszerelés: 1 adag

Biocan R vakcina 10 adag + matrica
Hatóanyag: 1 ml vakcina tartalmaz: Inaktivált veszettségvírus min. 2,0 NE alu-
mínium-hidroxid 2,0 mg tiomerzál 0,1 mg. Célállat faj: kutya macska, ló, sertés, 
juh, kecske, vadászgörény. Javallat: Veszettség elleni aktív immunizálásra, a 
veszettségfertőzés és az általa okozott elhullás megelőzésére. Az immunitás 
a vakcinázást követő 14+21.napra alakul ki. Az immunitás tartama az első 
vakcinázást követően legalább 1 év, majd az első emlékeztető oltást követően 
legalább 2 év.  Adagolás: Az állat korától, testtömegétől és fajtájától függetlenül 
egyetlen 1 ml-es adag beadása elegendő. Szubkután vagy intramuszkulárisan 
kell beadni. Primer vakcinázás: valamennyi célállatfaj esetében 12 hetes kortól 
lehet elkezdeni. Egy adag vakcinát kell alkalmazni. Emlékeztető oltás: Egy évvel 
a primer vakcinázás után egy adag vakcniával kell újra beoltani az állatokat. 
Az első emlékeztető oltást követően az állatokat 2 évente kell egy adag vak-
cinával újraoltani, amennyiben az adott állatfajra vonatkozó állategészségügyi 
jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. 0 nap Kiszerelés: 1 és 10 adag

Borrelym 3 vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia 
garinii RP > 1 Borrelia afzelii RP > 1 Borrelia burgdorferi sensu stricto RP > 1. 
Célállat faj: kutya. Javallat: 12 hetesnél idősebb kutyák aktív immunizálására, 
anti-OspA ellenanyag válasz kiváltására Borrelia fajok (B. burgdorferi sensu 
stricto, B. garinii and B. afzelii) ellen. Az immunitás kialakulása: 1 hónappal az 
alapimmunizálás után. Immunitás tartósság: 1 év az alapimmunizálás után.  
Adagolás: 1 ml, 12 hetes életkortól. Háromhetes időközzel két oltás. Az im-
munitás fenntartása érdekében az állatokat évente egy adaggal újra kell oltani. 
Használat előtt erősen felrázandó. Kiszerelés: A) Tíz adagos műanyag doboz-
ban: 10 x 1 ml vakcina

Pestorin Mormyx vakcina  1 adag / 20 adag
Hatóanyag: Nyulak vérzéses betegségének vírusa (RHDV-1), inaktivált, Myxo-
matosis vírus, attenuált. Célállat faj: nyúl.
Javallat: Egészséges nyulak vérzéses betegség és myxomatosis elleni aktív 
immunizálására. Az immunitás kialakulása: myxomatosis esetén az oltást köve-
tő 9 nap múlva, míg a nyulak vérzéses betegsége esetén 10 nap múlva alakul ki 
teljes védettség Immunitástartósság: a két oltásból álló alapimmunizálás nyulak 
vérzéses betegsége ellen egy évig, myxomatosis ellen 6 hónapig biztosít vé-
dettséget. Kiszerelés: 1 adag, 20 adag.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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KISÁLLAT 
VAKCINÁK

*Nettó 100 000 Ft feletti megrendelés esetén 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek lis-
táját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes 
az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott 
megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

15%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201841
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Biocan B vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Borrelia burgdorferi s.l.:  Borrelia garinii 
>1 RP* Borrelia afzelii >1 RP* *célállaton végzett fertőzéssel szemben hatékony 
referens vakcinához viszonyított relatív potenciál. Célállat faj: kutya. Javallat: 
Egészséges, 12 hetes, vagy annál idősebb kutyák Lyme-kór elleni aktív im-
munizálására.  Adagolás: Kortól, fajtától és testtömegtől függetlenül 1 ml. 12 
hetes, vagy annál idősebb korú kutyák olthatóak. Az alapimmunizáláshoz 14-
21 nap múlva ismétlő oltás szükséges, ezt követően évente kell emlékeztető 
oltást adni. Vemhes szukák vakcinázását kerülni kell. Alkalmazás: szubkután 
Kiszerelés: 10x1 ml

Biocan C vakcina 1 adag
Hatóanyag: inaktivált kutya coronavírus. Célállat faj: kutya. Vakcina kutyák 
aktív immunizálása a coronavírus okozta megbetegedés ellen. Javallat: 5 
hetesnél idősebb kutyák aktív immunizálására kutya coronavírus fertőzéssel 
szemben. Adagolás: 1 ml szubkután, amelyet 2-3 héttel később, majd pedig 
félévente kell ismételni. Kiszerelés: 1 ml (1 adag)

Biocan DHPPI+L vakcina 1 adag
Kombinált vakcina kutyák számára. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) a) BIOCAN 
DHPPi- liofilizált komponens (élő, attenuált hatóanyag) Szopornyica vírus min. 
103,0 TCID50 max. 104,5 TCID50 Adenovírus 2 min. 103,5 TCID50 max. 104,5 
TCID50 Parvovírus min. 104,5 TCID50 max. 105,5 TCID50 Parainfluenza 2 
vírus min. 103,0 TCID50 max. 104,2 TCID50 b) BIOCAN L - folyékony kompo-
nens (inaktivált hatóanyag) Leptospira icterohaemorrhagiae*, Leptospira cani-
cola*, Leptospira grippotyphosa* *q.s. mennyiségben, mely kísérleti állatokban 
1:32 ellenanyagtitert vált ki. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák aktív immunizá-
lására 8 hetes vagy annál idősebb korban, a szopornyica, fertőző májgyulladás 
és laryngotracheitis, parvovírus okozta bélgyulladás, parainfluenza fertőzés és 
a leggyakoribb leptospira szerotípusok ellen, az elhullás megelőzésére, a vírus- 
ürítés és a klinikai tünetek súlyosságának csökkentésére. Adagolás: A liofilizált 
BIOCAN DHPPi vakcinát a folyékony BIOCAN L vakcinával kell feloldani. Az így 
kapott oldóanyagot kíméletesen össze kell rázni. A vakcina egyszeri adagja 1 
ml, függetlenül az állat korától, testtömegétől és fajtájától. A 8 hetes vagy annál 
idősebb korú állatot szubkután, lehetőleg a lapocka mögötti területen kell beolta-
ni. Az első immunizálás két oltásból áll, az alapimmunizálást 8 hetes életkorban, 
míg az újraoltást 14-21 napon belül ajánlott elvégezni. Évente emlékeztető oltás 
szükséges az immunitás fenntartása érdekében. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan M vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Microsporum canis min. 500.000 vege-
tatív forma. Célállat fajok: Kutyák és macskák. Javallat: Kutyák és macskák 
Microsporum canis okozta gombás bőrbetegségeinek megelőzésére és gyó-
gykezelésére. Az állatok 12 hetes kortól vakcinázhatók. A vakcinázás hatására 
jelentkező védettség a második oltást követően egy hónapon belül alakul ki és 
legalább egy évig tart.  Adagolás: Alkalmazási mód: - kutyáknál csak intra-
muszkulárisan, a beadás helye a comb izomzata - macskáknak szubkután a la-
pocka mögött, vagy intramuszkulárisan a combizomba A vakcinát javasolt előbb 
az állat jobb oldalára, második alkalommal a bal oldalára beadni. Használat előtt 
felrázandó. Adagolás: egy adag: 1 ml. Alapimmunizálás: két vakcinázásból 
áll, melyet 14-21 napos időközzel kell elvégezni. Ismétlő immunizálás: évente 
egyszer. Gyógykezelési célú vakcinázás esetén a harmadik adag vakcina is 
beadható, 18-24 nappal a második oltást követően. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan Novel DHPPI/L4  vakcina 1 adag
Vakcina 6 hetes vagy ennél idősebb kutyák aktív immunizálása az alábbiak-
ban felsorolt kórokozókkal szemben. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Liofilizátum 
(élő, attenuált): Szopornyica vírusa, CDV Bio 11/A törzs  min. 103,1 max. 105,1 
TCID50 2-es típusú kutya adenovírus, CAV-2 Bio 13 törzs min. 103,6 max. 
105,3 TCID50 2b típusú kutya parvovírus, CPV-2b Bio 12/B törzs min. 104,3 
max. 106,6 TCID50 Kutya parainfluenza 2-es típusú vírusa, CPiV-2 Bio 15 törzs 
min. 103,1 max. 105,1 TCID50 oldószer (inaktivált): Leptospira interrogans, 
Icterohaemorrhagiae szerocsoport, Icterohaemorrhagiae szerovariáns, MSLB 
1089 törzs GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira interrogans, Canicola szerocsoport, Ca-
nicola szerovariáns, MSLB 1090 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira kirschneri, 
Grippotyphosa szerocsoport, Grippotyphosa szerovariáns, MSLB 1091 törzs  
GMT ≥ 1:40 ALR Leptospira interrogans, Australis szerocsoport, Bratislava 
szerovariáns, MSLB 1088 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Adjuváns: Alumínium-hid-
roxid (Al2o3-ként kvantifikálva)  1,8-2,2 mg. Célállat faj: kutya. Javallat: a fenti 
kórokozók által okozott fertőzések elleni aktív immunizálás. Az Immunitás idő-
tartama: A Biocan Novel DHPPi/L4 készítmény minden összetevője esetében 
legalább egy év az alapimmunizálási program befejezését követően.
Adagolás: 2x 1 adag hat hetes kortól szubkután beadva, 3-4 hét időközzel. 
Emlékeztető oltás évente 1x. Kiszerelés: 1 adag.

Biocan Novel DHPPI/L4R vakcina 1 adag
Vakcina 8-9 hetes vagy ennél idősebb kutyák aktív immunizálása az alábbiak-
ban felsorolt kórokozókkal szemben. Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Liofilizátum 
(élő, attenuált): Szopornyica vírusa, CDV Bio 11/A törzs  min. 103,1 max. 105,1 
TCID50 2-es típusú kutya adenovírus, CAV-2 Bio 13 törzs min. 103,6 max. 
105,3 TCID50 2b típusú kutya parvovírus, CPV-2b Bio 12/B törzs min. 104,3 
max. 106,6 TCID50 Kutya parainfluenza 2-es típusú vírusa, CPiV-2 Bio 15 törzs 
min. 103,1 max. 105,1 TCID50 oldószer (inaktivált): Leptospira interrogans, 

Icterohaemorrhagiae szerocsoport, Icterohaemorrhagiae szerovariáns, MSLB 
1089 törzs GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira interrogans, Canicola szerocsoport, Ca-
nicola szerovariáns, MSLB 1090 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Leptospira kirschneri, 
Grippotyphosa szerocsoport, Grippotyphosa szerovariáns, MSLB 1091 törzs  
GMT ≥ 1:40 ALR Leptospira interrogans, Australis szerocsoport, Bratislava sze-
rovariáns, MSLB 1088 törzs  GMT ≥ 1:51 ALR Veszettség inaktivált vírusa, SAD 
Vnukovo-32 törzs >2,0 NE Adjuváns: Alumínium-hidroxid (Al2o3-ként kvantifi-
kálva)  1,8-2,2 mg, Célállat faj: kutya. Javallat: kutyák aktív immunizálására az 
előbbi kórokozók által okozott fertőzésekkel szemben. Immunitás időtartama: A 
Biocan Novel DHPPi/L4R készítmény minden összetevője esetében legalább 
egy évig az alapimmunizálási program befejezését követően. A veszettség elle-
ni védettség időtartamát egyszeri 12 hetes életkorban végzett vakcinázás után 
igazolták. Adagolás: Bőr alá adandó. Alapimmunizálási program: Két adag 
Biocan Novel DHPPi/L4R 3-4 hetes időközzel, legkorábban 8-9 hetes életkortól. 
A második adagot nem szabad a 12. hét betöltése előtt beadni. A veszettség 
elleni összetevő hatékonyságát a laboratóriumi vizsgálatokban legkorábban 12 
hetes korban beadott egy adag vakcina beadása után bizonyították. Kiszere-
lés: 1 adag.

Biocan Novel Puppy vakcina 1 adag
Hatóanyag: Liofiliziátum, élő, attenuált kutya szopornyica vírus (CDV Bio 11/A 
törzs); élő, attenuált CPV-2b vírus (Bio 12/B törzs). Célállat faj: kutya. Javallat: 
Kutyák aktív immunizálása 6 hetes életkortól: a szopornyica vírus okozta elhuil-
lás és klinikai tünetek megelőzése; a 2a, 2b és 2c típusú kutya parvovírus okoz-
ta klinikai tünetek, leukopénia és vírus megelőzése. Adagolás: Bőr alá történő 
beadás. A vakcina adagját úgy kell elkészíteni, hogy a liofiliziátumot (a CDV és 
CPV összetevőt) fel kell oldani az oldószeres üveg tartalmával (az injekcióhoz 
való víz). A feloldott vakcinát kíméletesen kell rázni, és azonnal be kell adni bőr 
alá. Testömegtől és fajtától függetlenül 1 ml vakcinát kell alkalmazni az állat 6 
hetes életkorától. 
Az első adagot követően 3 héttel kell beadni a második adag Biocan Novel 
Puppy vakcinát, vagy valamelyik Biocan Novel polivalens vakcinát a vonatkozó 
termékirodalomnak megfelelően. A kétszer oltott állatoknál az emlékeztető oltást 
elegendő 3 évente beadni. Kiszerelés: Liofilizátumot tartalmazó ampulla és 1 
ml oldószer.

Biocan P vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Élő, attenuált kutya parvovírus min. 105,0 max. 
106,2 TCID50. Célállat faj: kutya. Javallat: Kutyák parvovírus fertőzése elle-
ni aktív immunizálására, 6 hetes kortól. Adagolás: A vakcina egyszeri adagja 
1 ml, függetlenül az állat korától, testtömegétől és fajtájától, szubkután oltva, 
lehetőleg a lapocka mögötti területen. Az első immunizálás két oltásból áll, az 
alapimmunizálást hathetes életkorban, míg az újraoltást 14-21 napon belül aján-
lott elvégezni. Évente emlékeztető oltás szükséges az immunitás fenntarása 
érdekében. Kiszerelés: 1 adag

Biocan R vakcina 10 adag + matrica
Hatóanyag: 1 ml vakcina tartalmaz: Inaktivált veszettségvírus min. 2,0 NE alu-
mínium-hidroxid 2,0 mg tiomerzál 0,1 mg. Célállat faj: kutya macska, ló, sertés, 
juh, kecske, vadászgörény. Javallat: Veszettség elleni aktív immunizálásra, a 
veszettségfertőzés és az általa okozott elhullás megelőzésére. Az immunitás 
a vakcinázást követő 14+21.napra alakul ki. Az immunitás tartama az első 
vakcinázást követően legalább 1 év, majd az első emlékeztető oltást követően 
legalább 2 év.  Adagolás: Az állat korától, testtömegétől és fajtájától függetlenül 
egyetlen 1 ml-es adag beadása elegendő. Szubkután vagy intramuszkulárisan 
kell beadni. Primer vakcinázás: valamennyi célállatfaj esetében 12 hetes kortól 
lehet elkezdeni. Egy adag vakcinát kell alkalmazni. Emlékeztető oltás: Egy évvel 
a primer vakcinázás után egy adag vakcniával kell újra beoltani az állatokat. 
Az első emlékeztető oltást követően az állatokat 2 évente kell egy adag vak-
cinával újraoltani, amennyiben az adott állatfajra vonatkozó állategészségügyi 
jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. 0 nap Kiszerelés: 1 és 10 adag

Borrelym 3 vakcina 1 adag
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Inaktivált Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia 
garinii RP > 1 Borrelia afzelii RP > 1 Borrelia burgdorferi sensu stricto RP > 1. 
Célállat faj: kutya. Javallat: 12 hetesnél idősebb kutyák aktív immunizálására, 
anti-OspA ellenanyag válasz kiváltására Borrelia fajok (B. burgdorferi sensu 
stricto, B. garinii and B. afzelii) ellen. Az immunitás kialakulása: 1 hónappal az 
alapimmunizálás után. Immunitás tartósság: 1 év az alapimmunizálás után.  
Adagolás: 1 ml, 12 hetes életkortól. Háromhetes időközzel két oltás. Az im-
munitás fenntartása érdekében az állatokat évente egy adaggal újra kell oltani. 
Használat előtt erősen felrázandó. Kiszerelés: A) Tíz adagos műanyag doboz-
ban: 10 x 1 ml vakcina

Pestorin Mormyx vakcina  1 adag / 20 adag
Hatóanyag: Nyulak vérzéses betegségének vírusa (RHDV-1), inaktivált, Myxo-
matosis vírus, attenuált. Célállat faj: nyúl.
Javallat: Egészséges nyulak vérzéses betegség és myxomatosis elleni aktív 
immunizálására. Az immunitás kialakulása: myxomatosis esetén az oltást köve-
tő 9 nap múlva, míg a nyulak vérzéses betegsége esetén 10 nap múlva alakul ki 
teljes védettség Immunitástartósság: a két oltásból álló alapimmunizálás nyulak 
vérzéses betegsége ellen egy évig, myxomatosis ellen 6 hónapig biztosít vé-
dettséget. Kiszerelés: 1 adag, 20 adag.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 100 000 Ft feletti megrendelés esetén 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek listáját 
a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az 
akciós megrendelés.Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott meg-
rendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

TERMÉKCSALÁD
BiogenicPET 15 %

PMK 201842

KEDVEZMÉNY*
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BiogenicPet Vitality Large / Small
Hatóanyag: Humanofort®, E-vitaminm, szelén. Célállat faj: kutya. Javallatok: Vitalitás a természet erejével. Idős állatok és/vagy krónikus 
fájdalommal járó ízületi megbetegedésekben szenvedő állatok kezelésének kiegészítésére. Bármilyen korú állat esetében a bőrregeneráció 
segítésére. A sejtszintű és a környezeti stressz által okozott kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére. A szteroid és nem szteroid típusú 
gyulladáscsökkentőkkel való gyógykezelés során kialakuló kedvezőtlen mellékhatások kiegészítő kezelésére.
Adagolás (Small): 1-25 ttkg között: 2 tabletta Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. Javasolt legalább 1 hónapig, 
kúraszerűen alkalmazni.
Adagolás (Large): 25 ttkg felett: 2 tabletta. Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. Javasolt legalább 1 hónapig, kúra-
szerűen alkalmazni.
Kiszerelés: 60db/doboz

BiogenicPet Vitality Cat
Hatóanyag: Humanofort®, E-vitaminm, szelén. Célállat faj: macska. Javallat: Idős állatok és krónikus fájdalommal járó, ízületi megbetege-
désekben szenvedő állatok kezelésének kiegészítésére. Bármilyen korú állat esetében a bőrregeneráció valamint a sejtszintű és a környezeti 
stressz által okozott kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére. A szteroid és nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőkkel való gyógykezelés 
során kialakuló kedvezőtlen mellékhatások kiegészítő kezelésére. Adagolás: napi 1 tabletta. Kiszerelés: 60db/doboz

BiogenicPet Mobility
Hatóanyagok: Salto-3® 300 mg: természetes eredetű glükózamin és kondroitin-szulfát, savófehérje porral potencírozva; Halfehérje kivonat:, 
70 mg (Zöldkagyló és cápaporc speciális fehérje mátrixban, kiemelkedő értékerülés!) Metil-szulfonil-metán (MSM) 100 mg, Hialuronsav 50 
mg, Kálcium-hidrogén-foszfát 50 mg, sonka és máj aroma, segédanyagok. Célállat faj: kutya. Javallatok: Ízületvédő tabletta kutyák számára. 
Adagolás: 15 kg alatt: napi 1 tbl; 15-40 kg között: napi 2 tbl. 40 kg felett 3 tbl.

BiogenicPet Digestion Cat
Garantált beltartalom: Nedvesség: 78,00 % Huminsavak: 6,80 % Kálcium (Ca): 1,30 % Foszfor (P): 0,12 % Nyers hamu: 11,60 % Magnézium 
(Mg): 1,55 % Vas (Fe): 0,54 % Nátrium (Na): 0,04 % Célállat faj: macska. Javallat: Hasmenés kezelések kiegészítésére kutyák és macskák 
részére. A BiogenicPet Digestion  paszta hatóanyagai a növényi alkotórészek több 10 ezer éves bomlási folyamataiban keletkezett huminsavak 
és ásványi anyagok. A huminsavak komplex vegyületet képeznek az ásványi anyagokkal, ezáltal azok felszívódását hatékonyabbá teszik. 
Nagy fajlagos felületük és kémiai szerkezetük révén megkötik és kiürítik a szervezetbe került toxikus anyagokat és szabályozzák a bélflóra 
működését. A BiogenicPet Digestion paszta eredményes kiegésztője a hasmenéses kezeléseknek. Enyhe tünetek esetén, megelőzésre: 
Adagolás: 2 kg-os macskának 1 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta egyszer, reggel vagy este a tünetek megszûnéséig, 
de legalább 3-4 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Hasmenéses, étvágytalan, legyengült macskák kezelésére: 
Adagolás:  2 kg-os macskának 2 ml/alkalom A tünetek megjelenésétôl számítva naponta egyszer, reggel vagy este a tünetek megszűnéséig, 
de legalább 5-7 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Kiszerelés: 15 ml
 
BiogenicPet Digestion Dog 
Garantált beltartalom: Nedvesség: 78,00 % Huminsavak: 6,80 % Kálcium (Ca): 1,30 % Foszfor (P): 0,12 % Nyers hamu: 11,60 % Magnézium 
(Mg): 1,55 % Vas (Fe): 0,54 % Nátrium (Na): 0,04 % Célállat faj: kutya. Javallat: Hasmenés kezelések kiegészítésére kutyák és macskák 
részére. A BiogenicPet Digestion  paszta hatóanyagai a növényi alkotórészek több 10 ezer éves bomlási folyamataiban keletkezett huminsavak 
és ásványi anyagok. A huminsavak komplex vegyületet képeznek az ásványi anyagokkal, ezáltal azok felszívódását hatékonyabbá teszik. 
Nagy fajlagos felületük és kémiai szerkezetük révén megkötik és kiürítik a szervezetbe került toxikus anyagokat és szabályozzák a bélflóra 
működését. A BiogenicPet Digestion paszta eredményes kiegésztője a hasmenéses kezeléseknek. Enyhe tünetek esetén, megelőzésre: 
Adagolás: 0,1 ml/testtömeg kilogramm Pl.10 kg kutyának 1 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta kétszer, reggel és este 
a tünetek megszűnéséig, de legalább 3-4 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Hasmenéses, étvágytalan, legyengült 
kutyák kezelésére: Adagolás: 0,2 ml /testtömeg kilogramm Pl.10 kg kutyának 2 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta 
kétszer, reggel és este a tünetek megszűnéséig, de legalább 5-7 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Kiszerelés: 15 ml 

BiogenicPet Balance 
Összetétel: huminsavak. Célállat fajok: Kutya és macska Javallatok: A természetes huminsavak fontos szerepet töltenek be az (alternatív) 
állatgyógyászati terápiák kiegészítéseként. Olyan élettani hatásokkal rendelkeznek, amely a szervezet immunrendszerének erősítésében, mé-
regtelenítésében és az ásványi anyagok felvételében kiemelkedően fontosak. Természetes eredetük miatt fontos, hogy állataink egészséges 
takarmányának részét képezzék. Használata elsősorban megelőzésre javasolt, de az emésztési problémákkal járó esetekben (tápváltás, anti-
biotikumos kezelés, betegségek, egyéb gyógykezelés, stresszel járó élethelyzetek) kifejezetten ajánlott.
Adagolás: A BiogenicPet BALANCE általános javasolt adagja az állateledelbe keverve vagy rászórva, a csomagolásban található adagolóka-
nállal (4,5 g) kutya (20 kg): Megelőzésre: napi 2 adagolókanál. Macskáknak: megelőzésre: napi 1 adagolókanál. Emésztési problémák esetén: 
napi 2 adagolókanál. Emésztési problémák esetén: napi 4 adagolókanál. Kiszerelés: 250 g, csavaros tetejű műanyag dobozban.

BiogenicPet Cod Liver Oil
Ízületvédő kiegészítő állateledel kutyák és macskák részére. Hatóanyag: Csukamájolaj (Omega-3 zsírsavakban gazdag tengeri halolaj és 
növényi olajok keveréke.) Az omega-3 zsírsavak ízületi működést támogató hatása régóta ismert, ez használható ki most folyékony készítmény 
formájában is. Adagolás: Felnőtt macskának napi 2,5 ml Kutyának 7,5 kg alatt napi 7,5 ml 7,5-20 kg között: 10 ml 22-32 kg között 10 ml 32 kg 
fölött: 20 ml. Kiszerelés: 100 ml, adagoló pohárral.

A BiogenicPet Vitamin 
A BiogenicPet vitamin Bird, és a BiogenicPet vitamin Reptile díszmadarak illetve hüllők számára az alábbi vitaminokat tartalmazza: A-vitamin, 
D3-vitamin, E-vitamin, K3-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, D-panthenol, niacinamid, biotin, kolin-klorid, béta-karotin. 
A termékcsalád harmadik tagját: BiogenicPet vitamin Rodent kedvtelésből tartott rágcsálók számára fejlesztette ki cégünk. Abban különbözik 
az előző két terméktől, hogy a vitaminok mellett esszenciális aminosavakat is tartalmaz: A B1-, B2-, B6-, C-, A-, D3-, E-, K3-vitamin és niacin 
mellett metionint lizint, triptofánt, treonint. A termékeket 15 napos kúrák formájában javasolt adagolni az állatok ivóvízébe keverve vagy a 
táplálékra csepegtetve. Madaraknál folyamatosan is adagolható. A kúra szükség esetén megismételhető. Kiszerelés: 30 ml-es, cseppentővel 
ellátott üvegben.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 50 000 Ft feletti megrendelés esetén 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek listáját a 
kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós 
megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrende-
lésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

TERMÉKCSALÁD
BiogenicPET 5%

PMK 201843

KEDVEZMÉNY*
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BiogenicPet Vitality Large / Small
Hatóanyag: Humanofort®, E-vitaminm, szelén. Célállat faj: kutya. Javallatok: Vitalitás a természet erejével. Idős állatok és/vagy krónikus 
fájdalommal járó ízületi megbetegedésekben szenvedő állatok kezelésének kiegészítésére. Bármilyen korú állat esetében a bőrregeneráció 
segítésére. A sejtszintű és a környezeti stressz által okozott kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére. A szteroid és nem szteroid típusú 
gyulladáscsökkentőkkel való gyógykezelés során kialakuló kedvezőtlen mellékhatások kiegészítő kezelésére.
Adagolás (Small): 1-25 ttkg között: 2 tabletta Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. Javasolt legalább 1 hónapig, 
kúraszerűen alkalmazni.
Adagolás (Large): 25 ttkg felett: 2 tabletta. Javasolt a napi adagot 2 részletben, táplálékkal együtt beadni. Javasolt legalább 1 hónapig, kúra-
szerűen alkalmazni.
Kiszerelés: 60db/doboz

BiogenicPet Vitality Cat
Hatóanyag: Humanofort®, E-vitaminm, szelén. Célállat faj: macska. Javallat: Idős állatok és krónikus fájdalommal járó, ízületi megbetege-
désekben szenvedő állatok kezelésének kiegészítésére. Bármilyen korú állat esetében a bőrregeneráció valamint a sejtszintű és a környezeti 
stressz által okozott kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére. A szteroid és nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőkkel való gyógykezelés 
során kialakuló kedvezőtlen mellékhatások kiegészítő kezelésére. Adagolás: napi 1 tabletta. Kiszerelés: 60db/doboz

BiogenicPet Mobility
Hatóanyagok: Salto-3® 300 mg: természetes eredetű glükózamin és kondroitin-szulfát, savófehérje porral potencírozva; Halfehérje kivonat:, 
70 mg (Zöldkagyló és cápaporc speciális fehérje mátrixban, kiemelkedő értékerülés!) Metil-szulfonil-metán (MSM) 100 mg, Hialuronsav 50 
mg, Kálcium-hidrogén-foszfát 50 mg, sonka és máj aroma, segédanyagok. Célállat faj: kutya. Javallatok: Ízületvédő tabletta kutyák számára. 
Adagolás: 15 kg alatt: napi 1 tbl; 15-40 kg között: napi 2 tbl. 40 kg felett 3 tbl.

BiogenicPet Digestion Cat
Garantált beltartalom: Nedvesség: 78,00 % Huminsavak: 6,80 % Kálcium (Ca): 1,30 % Foszfor (P): 0,12 % Nyers hamu: 11,60 % Magnézium 
(Mg): 1,55 % Vas (Fe): 0,54 % Nátrium (Na): 0,04 % Célállat faj: macska. Javallat: Hasmenés kezelések kiegészítésére kutyák és macskák 
részére. A BiogenicPet Digestion  paszta hatóanyagai a növényi alkotórészek több 10 ezer éves bomlási folyamataiban keletkezett huminsavak 
és ásványi anyagok. A huminsavak komplex vegyületet képeznek az ásványi anyagokkal, ezáltal azok felszívódását hatékonyabbá teszik. 
Nagy fajlagos felületük és kémiai szerkezetük révén megkötik és kiürítik a szervezetbe került toxikus anyagokat és szabályozzák a bélflóra 
működését. A BiogenicPet Digestion paszta eredményes kiegésztője a hasmenéses kezeléseknek. Enyhe tünetek esetén, megelőzésre: 
Adagolás: 2 kg-os macskának 1 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta egyszer, reggel vagy este a tünetek megszûnéséig, 
de legalább 3-4 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Hasmenéses, étvágytalan, legyengült macskák kezelésére: 
Adagolás:  2 kg-os macskának 2 ml/alkalom A tünetek megjelenésétôl számítva naponta egyszer, reggel vagy este a tünetek megszűnéséig, 
de legalább 5-7 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Kiszerelés: 15 ml
 
BiogenicPet Digestion Dog 
Garantált beltartalom: Nedvesség: 78,00 % Huminsavak: 6,80 % Kálcium (Ca): 1,30 % Foszfor (P): 0,12 % Nyers hamu: 11,60 % Magnézium 
(Mg): 1,55 % Vas (Fe): 0,54 % Nátrium (Na): 0,04 % Célállat faj: kutya. Javallat: Hasmenés kezelések kiegészítésére kutyák és macskák 
részére. A BiogenicPet Digestion  paszta hatóanyagai a növényi alkotórészek több 10 ezer éves bomlási folyamataiban keletkezett huminsavak 
és ásványi anyagok. A huminsavak komplex vegyületet képeznek az ásványi anyagokkal, ezáltal azok felszívódását hatékonyabbá teszik. 
Nagy fajlagos felületük és kémiai szerkezetük révén megkötik és kiürítik a szervezetbe került toxikus anyagokat és szabályozzák a bélflóra 
működését. A BiogenicPet Digestion paszta eredményes kiegésztője a hasmenéses kezeléseknek. Enyhe tünetek esetén, megelőzésre: 
Adagolás: 0,1 ml/testtömeg kilogramm Pl.10 kg kutyának 1 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta kétszer, reggel és este 
a tünetek megszűnéséig, de legalább 3-4 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Hasmenéses, étvágytalan, legyengült 
kutyák kezelésére: Adagolás: 0,2 ml /testtömeg kilogramm Pl.10 kg kutyának 2 ml/alkalom A tünetek megjelenésétől számítva naponta 
kétszer, reggel és este a tünetek megszűnéséig, de legalább 5-7 napig. A kezelés alatt bőséges ivóvíz biztosítása ajánlott. Kiszerelés: 15 ml 

BiogenicPet Balance 
Összetétel: huminsavak. Célállat fajok: Kutya és macska Javallatok: A természetes huminsavak fontos szerepet töltenek be az (alternatív) 
állatgyógyászati terápiák kiegészítéseként. Olyan élettani hatásokkal rendelkeznek, amely a szervezet immunrendszerének erősítésében, mé-
regtelenítésében és az ásványi anyagok felvételében kiemelkedően fontosak. Természetes eredetük miatt fontos, hogy állataink egészséges 
takarmányának részét képezzék. Használata elsősorban megelőzésre javasolt, de az emésztési problémákkal járó esetekben (tápváltás, anti-
biotikumos kezelés, betegségek, egyéb gyógykezelés, stresszel járó élethelyzetek) kifejezetten ajánlott.
Adagolás: A BiogenicPet BALANCE általános javasolt adagja az állateledelbe keverve vagy rászórva, a csomagolásban található adagolóka-
nállal (4,5 g) kutya (20 kg): Megelőzésre: napi 2 adagolókanál. Macskáknak: megelőzésre: napi 1 adagolókanál. Emésztési problémák esetén: 
napi 2 adagolókanál. Emésztési problémák esetén: napi 4 adagolókanál. Kiszerelés: 250 g, csavaros tetejű műanyag dobozban.

BiogenicPet Cod Liver Oil
Ízületvédő kiegészítő állateledel kutyák és macskák részére. Hatóanyag: Csukamájolaj (Omega-3 zsírsavakban gazdag tengeri halolaj és 
növényi olajok keveréke.) Az omega-3 zsírsavak ízületi működést támogató hatása régóta ismert, ez használható ki most folyékony készítmény 
formájában is. Adagolás: Felnőtt macskának napi 2,5 ml Kutyának 7,5 kg alatt napi 7,5 ml 7,5-20 kg között: 10 ml 22-32 kg között 10 ml 32 kg 
fölött: 20 ml. Kiszerelés: 100 ml, adagoló pohárral.

A BiogenicPet Vitamin 
A BiogenicPet vitamin Bird, és a BiogenicPet vitamin Reptile díszmadarak illetve hüllők számára az alábbi vitaminokat tartalmazza: A-vitamin, 
D3-vitamin, E-vitamin, K3-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, D-panthenol, niacinamid, biotin, kolin-klorid, béta-karotin. 
A termékcsalád harmadik tagját: BiogenicPet vitamin Rodent kedvtelésből tartott rágcsálók számára fejlesztette ki cégünk. Abban különbözik 
az előző két terméktől, hogy a vitaminok mellett esszenciális aminosavakat is tartalmaz: A B1-, B2-, B6-, C-, A-, D3-, E-, K3-vitamin és niacin 
mellett metionint lizint, triptofánt, treonint. A termékeket 15 napos kúrák formájában javasolt adagolni az állatok ivóvízébe keverve vagy a 
táplálékra csepegtetve. Madaraknál folyamatosan is adagolható. A kúra szükség esetén megismételhető. Kiszerelés: 30 ml-es, cseppentővel 
ellátott üvegben.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 20 000 Ft feletti megrendelés esetén nettó 10%  kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek 
listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes 
az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott meg-
rendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Alzane 5 mg/ml 10 ml
Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml Célállat faj: kutya, macs-
ka. Javallat: Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-antagonista, a me-
detomidin és a dexmedetomidin nyugtató hatásának megszüntetésére 
javallott kutyában és macskában. Adagolás: Kutyában az atipamezol 
adagja 5x annyi, mint a korábban beadott medetomidin, és 10x annyi, 
mint a dexmedetomidin mennyisége. Macskában az atipamezol adag-
ja 2,5x annyi, mint a korábban beadott medetomidin, és 5x annyi, mint 
a dexmedetomidin mennyisége. Kiszerelés_ 10 ml.

BUPREDINE Multidose 0,3 mg /ml 10 ml
Hatóanyag: Buprenorfin 0,3 mg/ml.
Célállat fajok: ló, kutya, macska. Javallat: posztoperatív fájdalomcsil-
lapítás, szedáció - egyéb szerek hatásának potencírozására kutyában 
és macskában. Adagolás: 10-20 mg/ttkg. Kiszerelés: 10 ml.

Isoflutek 250 ml
Hatóanyag: Izoflurán 1000 mg/g, Célállat fajok: ló, kutya, macska, dí-
szmadarak, hüllők, patkány, egér, hörcsög, csincsilla, mongol futóeg-
ér, tengerimalac, vadászgörény. Terápiás javallatok célállat fajonként: 
Általános anesztézia bevezetésére és fenntartására. Kiszerelés: 250 
ml.

KETANEST  100 mg/ml injekció 25 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz: Ketamin (hidroklorid for-
mában)  100 mg. Célállat faj: kutya, macska. Javallatok: Rövid távú 
anesztézia kiváltására kutyánál és macskánál diagnosztikai vizsgála-
tok, apróbb sebészeti beavatkozások vagy fájdalmas kezelések ese-
tén. Általános anesztézia és analgézia kiváltására sebészeti műtétek 
esetén, mint pl. csontsérülések repozíciója, amputáció,  ivartalanítás, 
császármetszés, méheltávolítás, laparotomia, gipszelés.  Adagolás: 
Intramuszkuláris vagy intravénás alkalmazásra. A megadott adatok 
tájékoztató jellegűek, mindenkor az adott állat egyedi igényeihez és 
a körülményekhez kell igazítani. Macska: Önmagában alkalmazva: 
20-30 mg ketamin /ttkg im. Kombinációban xilazinnal: 6-10 mg keta-
min /ttkg im. és 1-2mg xilazin /ttkg im. Egyéb injekciós vagy inhaláci-
ós anesztetikumokkal történő kombináció esetén a ketamin adagját 
a készítményhez kell igazítani. Kutya: Csak kombinációban adható. 
Kombinációban xilazinnal: 6-10 mg ketamin /ttkg iim. és 1-2 mg xilazin 
/ttkg im. Egyéb injekciós vagy inhalációs anesztetikumokkal történő 
kombináció esetén a ketamin adagját a készítményhez kell igazítani. 
Intravénás alkalmazás esetén a ketamin adagja 1/3 - 1/4 része az int-
ramuszkuláris adagnak. Az intravénás injekciót lassan kell infundálni, 
figyelve az állat reakcióját. Premedikációnak a nyálzás csökkentésére 
antropin adagolható 0,044 mg/ttkg mennyiségben macskának és 0,05 
mg/ttkg mennyiségben kutyának. Szükség esetén az anesztézia meg-
hosszabítására féladag vagy az egész adag injektálható. Kiszerelés: 
25 ml, gumidugóval és alumínium kupakkal lezárt injekciós üvegben, 
papírdobozban.

Narcostart 10 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Medetomidin-hidroklorid   1,0 mg. Célállat 
fajok: Kutya és macska. Javallatok: a kezelések megkönnyítése cél-
jából történő bódítás, általános anesztézia premedikációja. Macska: 
Ketaminnal kombinálva általános anesztézia kiváltására rövid ideig 
tartó, kiseb sebészeti beavatkozásoknál.  Adagolás: iv. Adag (mg/
ttkg) Adag(ml/10 ttkg) Kutya: bódításra iv. 0,75 mg, im 0,1 mg / egy 
négyzetméter testfelület. Premidikációra 10-40 mikrogramm/10 ttkg. 
Macska: 50-150 mikrogram/ttkg. Kiszerelés: 1x10 ml.

Narcostop 10 ml
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Atipamezol 4,27 mg. Célállat faj: ku-
tya, macska. Javallat: Az atipamezol-hidroklorid az α2-agonista 
medetomidin és dexmedetomidin nyugtató illetve kardiovaszkuláris 
hatásának megszüntetésére javallott kutyában és macskában.  Ada-
golás: Intramuszkuláris alkalmazásra, egyszeri alkalommal Az atipa-
mezol-hidrokloridot általában 15-60 perccel a medetomidin-, vagy 
a dexmedetomidin-hidroklorid után kell adni. Kutyáknak: az atipa-
mezol-hidrokloridból intramuszkulárisan beadandó adag (mg-ban) az 
előzőleg alkalmazott medetomidin-hidioklorid dózisának ötszöröse, il-
letve a dexmedetomidin-hidroklorid dózisának tízszerese.  Mivel a ter-
mékben a hatóanyag (atipamezol-hidroklorid) koncentrációja ötszörö-
se az 1 mg/ml-es medetomidtn-hidtojclorid készítmény, és tízszerese 

a 0,5 mg/ml-es dexmedetomidin készítmény koncentrációjának, ezért 
mindegyik készítményből azonos térfogatot kell beadni. Macskáknak: 
az atipamezol-hidrokloridból intramuszkulárisan beadandó adag (mg-
ban) az előzőleg alkalmazott medetomidin-hidioklorid dózisának két 
és félszerese, illetve a dexmedetomidin-hidroklorid dózisának ötszörö-
se. Mivel a termékben a hatóanyag (atipamezol-hidroklorid) koncent-
rációja ötszöröse az 1 mg/ml-es medetomidin-hidroklorid készítmény, 
és tízszerese a 0,5 mg/ml-es dexmedetomidin készítmény koncent-
rációjának, ezért a beadandó adag térfogata a korábban alkalmazott 
medetomidin, illetve dexmedetomidin készítmény térfogatának fele. 
Kiszerelés: 10 ml-es színtelen l-es típusú injekciós üveg.

NARKAMON 50 ml
Hatóanyag: Ketamin 100mg/ml Célállat faj: ló, szamár, kutya és 
macska. Javallat: Rövid ideig tartó általános anesztézia kiváltására ló, 
szamár, kutya és macska számára diagnosztikai és terápiás beavat-
kozások során. Adagolás: Intramuszkuláris és intravénás alkalmazás. 
Intravénás alkalmazás javasolt nagyállatoknál. Általános adag ló és 
szamár esetén: 2 ml készítmény/100 ttkg (azaz 2 mg ketamin/ttkg) 
intravénásan gyorsan beadva. Kutyánál 0,1-0,2 ml, macskánál 0,1-0,4 
ml a javasolt dózis, a kombinációban adott egyéb készítményektől füg-
gően. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt állatoknál 
nem engedélyezett. Kiszerelés: 50 ml

Nerfasin 20 mg/ml injekció 50 ml
Hatóanyag: 20 mg/ml Xilazin (hidroklorid só formájában) Célállat faj: 
szarvasmarha, ló. Javallat: Nyugtatás; premedikáció anesztetikumok-
kal kombinációban, szarvasmarha, ló részére. Adagolás: Intravénás 
alkalmazás. Az intravénás injekciót lassan kell beadni, különösen lo-
vaknál.  Kiszerelés: 50 ml

Torphadine 10 ml
Hatóanyag: Butorfanol  10,0 mg 14,58 mg butorfanol-tartaráttal ekvi-
valens. Célállat fajok: Kutya, macska, ló. Javallatok: 
Ló
Fájdalomcsillapítóként:
- Gasztrointesztinális eredetű kólikával járó mérsékelt vagy súlyos ab-
dominális fájdalom enyhítésére 
Nyugtatóként:
- Szedálásra, bizonyos alfa-2-adrenoceptor-agonisták (detomidin, ro-
mifidin) alkalmazása után 

Kutya
Fájdalomcsillapítóként:
- Enyhe, vagy mérsékelt viszcerális fájdalom enyhítésére 
Nyugtatóként:
- Szedálásra, bizonyos alfa-2-adrenoceptor-agonistákkal (medetomi-
din) kombinálva 
Altatás előtt premedikációként:
- Acepromazinnal kombinálva az általános anesztézia bevezetése 
előtti fájdalomcsillapításra és szedálásra alkalmazható. Dózistól füg-
gően csökkenti az indukciós anesztetikum (propofol vagy tiopentál) 
adagját is. 
- Premedikációs céllal egyedüli preanesztetikumként alkalmazandó.
Anesztéziára:
- Anesztéziára, medetomidinnal és ketaminnal kombinálva

Macska
Fájdalomcsillapítóként, mérsékelt fájdalom enyhítésére: 
- Preoperatív alkalmazásra, műtét közbeni fájdalomcsillapításra 
- Posztoperatív fájdalomcsillapításra kisebb műtéti beavatkozások 
után 
Nyugtatóként:
- Szedálásra, bizonyos alfa-2-adrenoceptor-agonistákkal (medetomi-
din) kombinálva 
Anesztéziára:
- Anesztéziára, medetomidinnal és ketaminnal kombinálva; rövid fáj-
dalmas beavatkozásokhoz alkalmazható.
Adagolás: 0,02-0,2 mg/ttkg az elérni kívánt szedáció mélységétől és 
a kombinációhoz felhasznált egyéb készítményektől függően. Kisze-
relés: 10 ml.
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NOROTRIL 
MAX

*12 db Norotril max 100 ml vásárlása esetén 5% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és adja le a vevőszol-
gálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Prax-
ismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

PMK 201852

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

5%
KEDVEZMÉNY*
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Parofor termék vásárlása esetén, egy thermo mellényt adunk ajándékba! A kupon egyszeri rendelésre használható 
fel, egy alkalommal. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megren-
delés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 

Az akció más akcióval nem vonható össze!

PAROFOR 
70 mg/g POR

AJÁNDÉK

THERMO 
MELLÉNY

AJÁNDÉK

PMK 201846

Női mellény 6 990 Ft
 S  M L XL

Férfi mellény 6 990 Ft
S M L XL 

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK:

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Az ajándék értéke 6 990 Ft
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GYÓGYPREMIX

*A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akcióban 
szereplő termékek listáját a kupon hátoldalán találja. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment 
Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

10+1
AKCIÓ

+AJÁNDÉK THERMO 
MELLÉNY

AJÁNDÉK

PMK 201847

Az ajándék értéke 6 990 Ft
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Erra-6 gyógypremix
Hatóanyag: Oxitetraciklni-dihidrát 60 mg/g Célállat faj: sertés. Javallat: An-
tibiotikum tartalmú gyógypremix sertések részére. Sertések oxitetraciklinre 
érzékeny kórokozók által okozott légzőszervi és emésztőszervi megbetegedé-
sek gyógykezelésére. Sertés: Pasteurella multocida okozta pasteurellosis, My-
coplasma hyopneumoniae és M. synoviae által okozott enzootiás pneumonia, 
valamint Haemophilus parasuis által okozott betegségek. Adagolás: 40 oxitet-
raciklin-dihidrát/nap 3-5 napig, ami megfelel 10-15 kg/tonna készítménynek a 
takarmányba keverve. Legfeljebb 80 °C-on pelletizálható. Kiszerelés: 30 kg.

Erra-600 gyógypremix
Hatóanyag: Oxitetraciklin-dihidrát 600 mg/g. Célállat faj: sertés. Javallat: 
Antibiotikum tartalmú gyógypremix sertések részére. Sertések oxitetraciklinre 
érzékeny kórokozók által okozott légzőszervi és emésztőszervi megbetege-
dések gyógykezelésére. Sertés: Pasteurella multocida okozta pasteurellosis, 
Mycoplasma hyopneumoniae és M. synoviae által okozott enzootiás pneu-
monia, valamint Haemophilus parasuis által okozott betegségek. Adagolás: 
40 oxitetraciklin-dihidrát/nap 3-5 napig, a takarmányba keverve. Legfeljebb 80 
°C-on pelletizálható. Kiszerelés: 30 kg.

Karidox 125 mg premix
Hatóanyag: Doxiciklin (hiklát formájában)   125,0 mg/g. Célállat faj: Sertés 
Javallat: Sertések doxiciklinre érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae 
okozta tüdő- és mellhártyagyulladásának gyógykezelésére és metafilaxisára. 
Alklamazás előtt a betegség jelenlétét az állományban igazolni szükséges.  
Adagolás: Szájon át, takarmányba keverve. A gyógypremixet közvetlenül a 
táplálékba kell keverni a következő adagolás szerint: 10-12 mg doxiciklin/ttkg/
nap A kezelés időtartama 8 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap Kiszerelés: 25 kg.

Klorinvet Granular 161 mg/g gyógypremix sertések és pulykák részére 
A.U.V.
Hatóanyag: (1000 g készítmény tartalmaz) Klórtetraciklin hidroklorid 161,4 g. 
Célállat faj: Sertés, pulyka. Javallatok: Házityúk (brojler csirke), pulyka és ser-
tés klórtetraciklinre érzékeny mikroorganizmusok okozta légzőszervi és szisz-
témás fertőzéseinek gyógykezelésére. Sertés: Pasteurella multocida. Pulyka: 
Pasteurella multocida és Clostridium perfringens okozta fertőzések kezelése. 
Adagolás: Szájon át, takarmányhoz keverten alkalmazandó. Általános adag-
ja:  Sertés: 20 mg klórtetraciklin/ttkg naponta, 5-7 napon át Pulyka: gyógykeze-
lésre: 30 mg klórtetraciklin/ttkg naponta, 7 napon át.  A készítménnyel árutojást 
termelő állományok nem kezelhetők. Kiszerelés: 25 kg

Klorinvet Granular 500 mg/g gyógypremix sertések és pulykák részére 
A.U.V.
Hatóanyag: (1000 g készítmény tartalmaz) Klórtetraciklin hidroklorid 500 g 
Célállat faj: sertés, pulyka. Javallat: Sertés: Pasteurella multocida. Pulyka: 
Pasteurella multocida és Clostridium perfringens okozta fertőzések kezelése. 
Adagolás: Szájon át, takarmányhoz keverten alkalmazandó. Általános adag-
ja:  Sertés: 20 mg klórtetraciklin/ttkg naponta, 5-7 napon át Pulyka: gyógyke-
zelésre: 30 mg klórtetraciklin/ttkg naponta, 7 napon át. A fent előírt dózist az 
állatok testtömege és takarmány fogyasztása alapján kell meghatározni.  A ké-
szítménnyel árutojást termelő állományok nem kezelhetők. Kiszerelés: 25 kg

Lincophyl 110 gyógypremix
Hatóanyag: linkomicin-hidroklorid 110 g/kg. Célállat faj: sertés. Sertésdizen-
téria gyógykezelésére. Javallat: Sertések linkomicinre érzékeny Brachyspira 
hyodisenteriae okozta sertésdizentériájának, Mycoplasma hyopneumoniae 
okozta tüdőgyulladásának és Lawsonia intracelluláris okozta proliferatív en-
teropátiájának kezelésére. Adagolás: dizentéria kezelésére 50 mg gyógyp-
remix/ttkg, pneumónia és enteropátia kezelésére 100 mg/ttk gyógypremix 3 
héten keresztül. Kiszerelés: 30 kg.

Pharmasin 10% gyógypremix
Hatóanyag: Pharmasin 100 mg/g gyógypremix: Tilozin (tilozin-foszfát for-
májában): 100 mg/g. Célállat fajok: sertés, házityúk.  Javallatok: Sertés: a 
Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykezelésére és 
megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten diagnosztizálták. Házityúk: 
a Mycoplasma gallisepticum és a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések 
gyógykezelésére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diag-
nosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos bélgyulladás keze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosztizálták.   
Adagolás: Sertés: Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropathia 
gyógykezelésére: 4-5 mg tilozin/ttkg 3 héten keresztül. Házityúk: Légzőszervi 
betegségek kezelésére és megelőzésére 127 mg/ttkg az élet első 5 napjá-
ban, amelyet 3-4 hetes korban célszerű megismételni. Elhalásos bélgyulladás 
megelőzésére és kezelésére: 10-20 mg/ttkg 7 napon keresztül. Kiszerelés: 
5 kg, 20 kg

Pharmasin 25% gyógypremix
Hatóanyag: Pharmasin 250 mg/g gyógypremix: Tilozin (tilozin-foszfát for-
májában): 100 mg/g. Célállat fajok: sertés, házityúk. Javallatok: Sertés: a 
Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykezelésére és 
megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten diagnosztizálták. Házityúk: 
a Mycoplasma gallisepticum és a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések 
gyógykezelésére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diag-
nosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos bélgyulladás keze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosztizálták.   
Adagolás: Sertés: Lawsonia intracellularis okozta proliferatív enteropathia 
gyógykezelésére: 4-5 mg tilozin/ttkg 3 héten keresztül. Házityúk: Légzőszervi 
betegségek kezelésére és megelőzésére 127 mg/ttkg az élet első 5 napjában, 
amelyet 3-4 hetes korban célszerű megismételni. Elhalásos bélgyulladás meg-
előzésére és kezelésére: 10-20 mg/ttkg 7 napon keresztül. Kiszerelés: 20 kg

Vetmulin 10% premix 20 kg
Hatóanyag: Tiamulin 81 g/kg amely megfelel 100 g tiamulin-hidrogén-fumarát-
nak. Célállat fajok: sertés, házityúk, pulyka, házinyúl. Javallatok: Tiamulinra 
érzékeny Brachyspira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésé-
re és megelőzésére állományszintű megbetegedés esetén. B. piloscoli okozta 
kolitisz kezelésére. L. intracelluláris okozta ileitisz kezelésére. M. hyopneu-
moniae okozta enzootiás pneumonia kezelésére. Házityúk: M. gallisepticum 
és M. synoviae által okozott krónikus légzőszervi betegség kezelésére és 
metafilaxisára. Pulyka: M. gallisepticum M. meleagridis és M. synoviae által 
okozott fertőző szinuszitsz és légzsákgyulladás  kezelésére és metafilaxisára. 
Házinyúl: enzootiás enterokolitisz kezelésére és metafilaxisára.  Adagolás: 
takarmányba keverve adagolandó.  Sertés dizentéria kezelésére: 5-10 mg 
tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap 7-10 napon át. Dizentéria metafilaxisára 
2,0 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap 2-4 héten át. L. intracelluláris okozta 
proliferatív enteropátia kezelésére 7,5 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap 
10-14 napig. M. hyopneumoniae okozta pneumonia kezelésére 5-10 mg ti-
amulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap 7-10 napig. Házityúk: 25 mg tiamulin-hidro-
gén-fumarát/ttkg/nap 3-5 napig. Pulyka: 40 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/
nap 3-5 napig. Házinyúl: 3 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap a tünetek 
elmúltát követő 2-3 napig. Metafilaxisra az elválasztást követő héttől 3-4 héten 
át kell adagolni.  Vemhesség és laktáció idején is alkalmazható.  Kiszerelés: 
20 kg 

Iverveto  0,2% premix 10 kg
Hatóanyag: Ivermektin    2,0 g/kg.  Célállat faj: sertés  Javallatok:  Különbözõ 
életkorú sertések gasztrointesztinális fonálférgessége (Ascaris suum, Hyost-
rongylus rubidus, Oesophagostomum fajok), tüdőférgessége (Metastrongylus 
fajok), veseférgessége (Stephanurus dentatus), tetvessége (Haematopinus 
suis), valamint rühössége (Sarcoptes scabei var. suis) kezelésére ajánlott. Az 
ivermektin a sertés kifejlett fonálférgességeivel, valamint - a Metastrongylus 
fajok kivételével - azok 4. fejlődési stádiumú lárváival szemben is hatásos. 
Adagolás: Az IVERVETo-0,2 Premix általános adagja 0,1 mg ivermektin/ttkg/
nap mennyiségnek megfelelő gyógypremix 7 napon keresztül. Ez a testtömeg 
kilogrammonkénti dózis úgy érhető el, hogy 40 kg-os testtömegig 1 kg gyó-
gypremixet keverünk 1000 kg takarmányba. A hízósertések (40 és 100 kg) 
késztakarmányába 1,2 kg/tonna (2,4 mg ivermektin/kg) gyógypremix homo-
gén bekeverése szükséges. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető 
szövetek: 3 nap Kiszerelés: 10 kg. 

Noromectin premix 5 kg
Hatóanyag: Ivermektin  6 mg/g. Célállat faj: sertés. Javallatok: Növendék és 
tenyész sertés gasztrointesztinális fonálférgességének, tüdőférgességének, 
tetvességének és a rüh atkásságánák megelőzésére és gyógykezelésére. 
Hatékony az alábbi sertés-parazitózisok esetén: Gasztrointesztinális férgek: 
–  Ascaris suum (adult és 4. stádiumú lárva), –  Hyostrongylus rubidus (adult és 
4. stádiumú lárva), –  Oesophagostomum spp. (adult és 4. stádiumú lárva), –  
Strongyloides ransomi (adult). Tüdőférgek: –  Metastrongylus spp. (adult). Tet-
vek: –  Heamatopinus suis. Rühatkák: –  Sarcoptes scabiei var. suis. Ellés előtti 
adagolásával megakadályozható a malacok kocatej útján történő S. ransomi 
fertőzése is.  Adagolás: Sertés általános adagja 0,1 mg ivermektin/ttkg/nap. 
Malacok és hízók kezelése: 40 ttkg alatti sertések esetén: 333 g Noromectin 
gyógypremix/tonna kész takarmány; 40 ttkg feletti sertések esetén 400 g No-
romectin gyógypremix/tonna kész takarmány. Kiszerelés: 5 kg 

Gutal 1000 mg/g 20 kg
Hatóanyag: 100% cink-oxid. Célállat faj: sertés.
Javallat: választási malacok hasmenésének megelőzésére takarmányba 
keverve úgy, hogy annak elemi Zn tartalma 2500 mg/kg legyen. Kiszerelés: 
20 kg.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

Női mellény 6 990 Ft
 S  M L XL

Férfi mellény 6 990 Ft
S M L XL 

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK:
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TŐGYINFÚZIÓK

*240 db MSD tőgyinfúzió vásárlása esetén egy thermo mellényt adunk ajándékba! Az akcióban szereplő termékek 
listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós 
megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvé-

nyes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

THERMO
MELLÉNY

AJÁNDÉK

AJÁNDÉK

PMK 201848

Az ajándék értéke 6 990 Ft
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Nafpenzal DC tőgyinfúzió A.U.V.
Hatóanyag: Egy fecskendő tartalmaz
Benzilpenicillin-prokain 300 mg
Nafcillin-nátrium 100 mg
Dihidrosztreptomicin-szulfát 100 mg
Javallat: Szárazra állításkor a tehenek penicillinre, dihidrosztreptomicinre és nafcillinre érzékeny mikroorganizmu-
sok okozta mastitisének kezelésére. A készítmény hatékony a Staphylococcus aureus (penicillin rezisztens törzsekre 
is), Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, törzsekre.
Adagolás: Az utolsó fejés után egy adag tőgynegyedenként
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
Ehető szövetek: 40 nap
Tej: a kezeléstől számított 43 nap.

Mastiplan LC 300 mg / 20 mg (cefapirin/prednizolon) intramammális szuszpenzió tejelő teheneknek A.U.V.
Hatóanyag: Egy fecskendő tartalmaz
Cefapirin-nátrium 300 mg
Prednizolon 20 mg
Javallat: Tejelő tehenek cefapirinre érzékeny S. aureus, koaguláz negatív staphylococcusok, Str. agalactiae, Str. 
dysgalactiae, Str. uberis és E. coli okozta klinikai tőgygyulladásának gyógykezelésére a laktáció alatt.
Adagolás: 12 óránként egy adag, összesen 4 alkalommal.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
Ehető szövetek: 4 nap
Tej: 5,5 nap (132 óra)

Cepravin DC tőgyinfúzió A.U.V.
Hatóanyag: Egy fecskendő tartalmaz
Cefalonium-dihidrát      250 mg
Javallat: Szárazra állításkor a tehenek cefalosporinok iránt érzékeny mikroorganizmusok okozta mastitisének keze-
lésére és megelőzésére. A készítmény hatékony a Staphylococcus aureus (penicillin rezisztens törzsekre is), Strep-
tococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Actinomyces pyogenes, Corynebacterium ulcerans, Str. uberis, Escherichia 
coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp. és Enterobacter spp. törzsekre.
Tejelő tehenek a készítménnyel nem kezelhetők!
Adagolás: Az utolsó fejést követően tőgynegyedenként egy fecskendő
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Ehető szövetek: 0 nap
Tej: a kezelést követően 58 nap.

Cobactan LC tőgyinfúzió A.U.V.
Hatóanyag: Egy fecskendő tartalmaz 
Cefquinom 75 mg
Javallat: Az alábbi cefquinomra érzékeny baktériumok okozta tőgygyulladás kezelésére, laktáló teheneknél: E. coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalaciae, Streptococcus uberis
Adagolás: 12 óránként egy fecskendő tőgynegyedenként, 3 alkalommal.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Ehető szövetek: 3 nap.
Tej: 120 óra (10 fejés).

Női mellény 6 990 Ft
 S  M L XL 

Férfi mellény 6 990 Ft
S M L XL 

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK:

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

62



FERROFERON

*Min. 24 db Ferroferon vásárlása esetén 10% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzs-
ment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

10%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201849

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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ZURITOL 5% 
250 ML 

SZUSZPENZIÓ

*10 db Zuritol 250ml vásárlása esetén 10% kedvezményt adunk! A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxisme-
nedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201850

10%
KEDVEZMÉNY*
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ZURITOL 5% 
1000 ML 

SZUSZPENZIÓ

*2 db Zuritol 1000 ml vásárlása esetén 10% kedvezményt adunk!A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati 
pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxisme-
nedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!*

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201851

10%
KEDVEZMÉNY*
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VITAPOL
TERMÉKCSALÁD

AJÁNDÉK

PMK 201878

VITAPOL
Antitox
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Composition:
•  Functional group: substances for reduction of the 

contamination of feed by mycotoxins
	 1m558	modified	bentonite
• Yeast cell wall extract
•  Organic mineral with high humic acid content

Directions for use:
Starter feed: 2 kg/ton
Grower-finisher	feed:	1	kg/ton
Feeds heavily contaminated with mycotoxins: 
2-4 kg/ton
The simultaneous oral use with macrolides and 
with robenidine shall be avoided.

Storage / Tárolás:
Store at cool and dry place.
Száraz,	hűvös	helyen	tartandó.

Other dispositions / Egyéb rendelkezések:
The use of breathing protection, glasses and gloves
is recommended during handling.
Biztonsági	maszk,	szemüveg	és	kesztyű	használata	
ajánlatos a felhasználás során.

Distributed and manufactured by /
Gyártó és Forgalmazó:

Alpha-Vet	Állatgyógyászati	Kft.
Hungary, 8000 Székesfehérvár,
Homoksor 7.
Tel.: +36-22-516-402
E-mail: info@alpha-vet.com
www.alphafeed.eu

Összetétel:
• 	Kötőanyag,	a	takarmány	mikotoxinok	általi	szeny-

nyeződésének	csökkentésére	szolgáló	anyag
 1m558 Bentonit
• Élesztő	sejtfal	kivonat	
• Magas huminsavtartalmú szerves ásvány

Felhasználási útmutató:
Indító	takarmány:	2	kg/tonna
Nevelő-befejező	takarmány:	1	kg/tonna
Mikotoxinnal	erősen	szennyezett	takarmány	esetén:	
2-4 kg/ tonna
Kerülendő	a	makrolidokkal,	 illetve	 robenidinnel	való	
egyidejű	alkalmazás.

25 kgNet weight:
Nettó tömeg: 

Batch number / Gyártási szám:  

Date of manufacture / Gyártás ideje:

Best	before	/	Minőségét	megőrzi:

PREMIXTURE / ELOKEVERÉK´́

5 999566 391026

Production site reg. No.:
Gyártóhelyi engedély száma:
α	HU	18	1	00046

Nettó 500 000 Ft 
értékű vásárlás 
esetén*

Az alábbi áruházak valamelyikében levásárolható  ajándékutalvány:

*Nettó 500 000 Ft értékű Vitapol termék vásárlása esetén 120 000 Ft értékű levásárolható utalványt adunk aján-
dékba!  Az egyedi terméklista miatt keresse a PMK ideje alatt az értékesítő kollégát A kupont tépje ki és adja le 
a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a 
Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 
Az ajándék a beszállító készlete alapján változhat, ebben az esetben értékesítője tájékoztatja, hogy hasonló 

termékkategóriában milyen vásárlási lehetősége van.

120 000 FT
UTALVÁNY
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*Nettó 30 000 Ft értékben vásároljon SYVA terméket és 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő ter-
mékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

5%
KEDVEZMÉNY*

SYVA TERMÉKEK PMK 201853

67



Marbosyva injekció 100 ml
Hatóanyag: Marbofloxacin 100 mg/ml.  Célállat fajok: szar-
vasmarha, sertés  Javallatok:  Szarvasmarha: Marbofloxacin-
ra érzékeny Histophilus somni, M. haemolitica, P. multocida 
és M. bovis okozta légzőszervi fertőzések. Coli-mastitis. Ser-
tés: masztitisz-metritisz-agalakcia (MMA) szindróma kezelé-
sére.  Adagolás: Az ajánlott adag 2 mg/ttkg (1 ml/50 ttkg), 
napi egyszeri intramuszkuláris injekció formájában 3 egy-
mást követő napon keresztül. Szarvasmarhánál lökésterápia 
formájában légúti fertőzésekben 8 mg/ttkg egy alkalommal. 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Intramuszkuláris 
alkalmazás: Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Kiszerelés: 
100 ml.

Gonasyl injekció 20 ml
Hatóanyag:1 ml tartalmaz: Gonadorelin (gonadorelin-acetát-
ként)   50 mikrogramm.  Célállat faj: szarvasmarha.  Javalla-
tok:  Szarvasmarha: tehenek és üszők. Petefészek follikuláris 
cisztáinak kezelésére. Mesterséges termékenyítés mellett az 
ovuláció idejének optimalizálására. Adagolás: Intramuszkulá-
ris alkalmazásra. Petefészek follikuláris cisztáinak gyógykeze-
lésére: 100-150 mikrogramm gonadorelin (acetátként) állaton-
ként (azaz 2-3 ml készítmény állatonként). Szükség esetén a 
kezelés 1-2 hetes időközönként ismételhető. Mesterséges ter-
mékenyítés során az ovuláció idejének optimalizálására, a ke-
zelt tehenek vemhesülési százalékának javítása érdekében: 
100 mikrogramm gonadorelin (acetátként) állatonként (azaz 
2 ml készítmény állatonként. A készítményt a mesterséges 
termékenyítéssel egy időben és/vagy 12 nappal azt követően 
kell beadni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető 
szövetek: 0 nap Tehéntej: 0 óra Kiszerelés: 20 ml

Syvaquinol 10% oral 1 liter
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Enrofloxacin 100 mg. Célállat 
faj: házityúk.  Javallatok:  Enrofloxacinra érzékeny alábbi 
baktériumok okozta fertőzések kezelésére: Házityúk: My-
coplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium 
paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli.  Élel-
mezés-egészségügyi várakozási idő: Házityúk (brojler csir-
ke) ehető szövetek: 7 nap. A készítménnyel árutojás termelő 
állományok nem kezelhetők! Adagolás: A hatóanyag általános 
adagja 10 mg enrofloxacin/ttkg, azaz 1 ml Syvaquinol 10 % 
belsőleges oldat/10 ttkg naponta ivóvízben oldva, 3-5 napon 
keresztül. A fenti dózis 50 ml Syvaquinol-10% belsőleges ol-
datnak felel meg 100 1 ivóvízbe keverve (50 ppm enrofloxacin) 
Kiszerelés: 1000 ml.

Actionis injekció 250 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Ceftiofur (ceftiofur-hidroklorid 
formájában) 50,0   mg/ml. Célállat faj: szarvasmarha, sertés. 
Javallatok:  Pasteurella multocida, Actinobacillus pleurop-
neumoniae és Streptococcus suis által okozott bakteriális 
légzőszervi megbetegedések kezelésére.  Adagolás: 3 mg 
ceftiofur/ttkg/nap 3 napon át intramuszkuláris injekcióban, 
azaz 1 ml/16 ttkg minden egyes injekcióban. A helyes adago-
lás illetve az aluldozírozás elkerülése érdekében a testsúlyt a 
lehető legpontosabban meg kell mérni. Sertéseknél legfeljebb 
5 ml, szarvasmarháknál legfeljebb 7 ml készítményt szabad 
beadni egy intramuszkuláris injekció, illetve egy szubkután 
injekció alkalmazásakor. A következő injekciókat az előzőtől 
eltérő helyre kell beadni. Élelmezés-egészségügyi várako-
zási idő: Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap Kiszerelés: 
100 ml, 250 ml

Syvaquinol 10% injekció 250 ml
Hatóanyag: Enrofloxacin   100,0 mg/ml.  Célállat faj: szar-
vasmarha, sertés.  Javallatok:  Szarvasmarha: enrofloxacinra 
érzékeny Pasterurella multocida,   Mannheimia haemolitica, 
Mycoplasma ssp. által okozott légzőszervi fertőzések. Enroflo-
xacinra érzékeny E. coli által okozott heveny, súlyos masz-
titisz, emésztőszervi fertőzések és szeptikémia. Kétévesnél 
fiatalabb szarvasmarhában ízületgyulladássaL társult akut 
mikoplazmózis. Sertés: enrofloxacinra érzékeny Pasterurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae,, Mycoplasma 

ssp. által okozott légzőszervi fertőzések. Enrofloxacinra ér-
zékeny Escherichia coli által okozott húgyúti, emésztőszervi 
fertőzések és szeptikémia, valamint E. coli és Klebsiella fajok 
által okozott PDS / MMA szindróma.  Adagolás: Napi 2,5 mg 
enrofloxacin/ttkg, intramuszkuláris injekcióban 3 napon át (2,5 
ml/100 ttkg). Emésztőszervi megbetegedések vagy Escheri-
chia coli okozta szeptikémia esetén 5 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg) 
naponta egyszer 1m., 3 napig.  Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Luteosyl injekció 20 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz: d-kloprosztenol 
(d-kloprosztenol-nátrium) 0,075 mg/ml. Célállat faj:  szarvas-
marha, sertés. Javallatok:  Tehenek és üszők: Reprodukci-
ós javallatok: ivarzás szinkronizálása vagy kiváltására. Ellés 
megindítására. Terápiás javallatok: petefészek-diszfunkció 
kezelésére, vetélés kiváltására és elhalt magzatok eltávolí-
tására, endometritisz/pyometra kezelésére, elhúzódó méhin-
volúció gyorsítására. Kocák: Reprodukciós javallatok: ellés 
megindítása. Adagolás: szarvasmarha: 2ml, sertés 1 ml/állat. 
Kizárólag intramuszkuláris alkalmazásra. Élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető 
szövetek: 1 nap  Tej:    0 óra Sertés: Hús és egyéb ehető 
szövetek: 1 nap Kiszerelés: 20ml

Forticlina Retard injekció 100 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Oxitetraciklin (dihidrát formá-
ban)   200 mg. Célállat faj: szarvasmarha, juh, sertés.  Ja-
vallatok:  Oxitetraciklinre érzékeny alábbi baktériumok okozta 
fertőzések gyógykezelésére: Szarvasmarhák Mannheimia 
haemolytica, Pasturella multocida és Mycoplasma bovis okoz-
ta légzőszervi fertőzései, Anaplasma spp. okozta fertőzések. 
Fusobacterium necrophorum okozta végtagfertőzések. Juhok 
Chlamydia abortus okozta enzoociás vetélés, illetve Fuso-
bacterium necrophorum okozta végtagfertőzések. Sertések 
Bordetella brochiseptica okozta légzőszervi megbetegedései.  
Adagolás: A hatóanyag általános adagja 20 mg oxitetracik-
lin/ttkg, ez egyenértékű 1 ml injekcióval, 10 ttkg-ra. Az egy 
helyre beadható injekció mennyisége nem haladhatja meg a 
5 ml-t. A készítményt intramuszkulárisan kell adagolni. Élel-
mezés-egészségügyi várakozási idő: Szarvasmarha: hús: 
27 nap, emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatnak nem 
engedélyezett. Juh: hús: 21 nap, emberi fogyasztásra szánt 
tejet termelő állatnak nem engedélyezett. Sertéshús: 22 nap 
Kiszerelés: 100 ml

Aquavita Turkey 5 liter
Célállat: Baromfi Leírás: Vitaminhiány megelőzésére és ki-
védésére. Különösen ajánlott fejlődésben lévő fiatal állatok 
számára. Endogén vitaminszintézishiány esetében jól alkal-
mazható. Stresszhatások kivédésére kiválóan alkalmas. A 
készítmény kivédi a haszonállatok májkárosodását. Fokozza 
a máj ellenálló képességét a májkárosító (hepatotoxikus) 
hatásokkal szemben. A készítmény összetételénél fogva al-
kalmas hosszantartó betegségek és gyógykezelések esetén 
az állatok gyors regenerálására, így a testtömeg gyarapodás 
kiesések csökkentésére. Garantált beltartalom (1 literben): 
Vitamin A 30.000.000 Ne Vitamin D3 4.000.000 Ne Vitamin E 
40.000 Ne Vitamin B1 4.000 mg Vitamin B2 4.000 mg Vita-
min B6 4.000 mg  Vitamin B7 200 mg Vitamin B9 (fólsav) 800 
mg Pantoténsav (B5) 10.000 mg Nikotinamid (B3) 10.000 mg 
Kolin-klorid 10.000 mg Vitamin C 40.000 mg Lizin 20.000 mg  
Metionin 12.000 mg Adagolás: Ivóvízben oldva.: 0,5 Liter / 
1000 liter ivóvíz. Kiszerelés: 5 liter

Alzane 5 mg/ml 10 ml
Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml Célállat faj: kutya, 
macska. Javallat: Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-an-
tagonista, a medetomidin és a dexmedetomidin nyugtató ha-
tásának megszüntetésére javallott kutyában és macskában. 
Adagolás: Kutyában az atipamezol adagja 5x annyi, mint a 
korábban beadott medetomidin, és 10x annyi, mint a dexme-
detomidin mennyisége. Macskában az atipamezol adagja 2,5x 
annyi, mint a korábban beadott medetomidin, és 5x annyi, mint 
a dexmedetomidin mennyisége. Kiszerelés: 10 ml.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 40 000 Ft értékben vásároljon SYVA terméket és 7% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő ter-
mékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

KEDVEZMÉNY*
SYVA TERMÉKEK PMK 201854

7%
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Marbosyva injekció 100 ml
Hatóanyag: Marbofloxacin 100 mg/ml.  Célállat fajok: szar-
vasmarha, sertés  Javallatok:  Szarvasmarha: Marbofloxacin-
ra érzékeny Histophilus somni, M. haemolitica, P. multocida és 
M. bovis okozta légzőszervi fertőzések. Coli-mastitis. Sertés: 
masztitisz-metritisz-agalakcia (MMA) szindróma kezelésére.  
Adagolás: Az ajánlott adag 2 mg/ttkg (1 ml/50 ttkg), napi egy-
szeri intramuszkuláris injekció formájában 3 egymást követő 
napon keresztül. Szarvasmarhánál lökésterápia formájában 
légúti fertőzésekben 8 mg/ttkg egy alkalommal. Élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő: Intramuszkuláris alkalma-
zás: Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Kiszerelés: 100 ml.

Gonasyl injekció 20 ml
Hatóanyag:1 ml tartalmaz: Gonadorelin (gonadorelin-acetát-
ként)   50 mikrogramm.  Célállat faj: szarvasmarha.  Javalla-
tok:  Szarvasmarha: tehenek és üszők. Petefészek follikuláris 
cisztáinak kezelésére. Mesterséges termékenyítés mellett az 
ovuláció idejének optimalizálására. Adagolás: Intramuszku-
láris alkalmazásra. Petefészek follikuláris cisztáinak gyógyke-
zelésére: 100-150 mikrogramm gonadorelin (acetátként) álla-
tonként (azaz 2-3 ml készítmény állatonként). Szükség esetén 
a kezelés 1-2 hetes időközönként ismételhető. Mesterséges 
termékenyítés során az ovuláció idejének optimalizálására, a 
kezelt tehenek vemhesülési százalékának javítása érdekében: 
100 mikrogramm gonadorelin (acetátként) állatonként (azaz 2 
ml készítmény állatonként. A készítményt a mesterséges ter-
mékenyítéssel egy időben és/vagy 12 nappal azt követően kell 
beadni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető szö-
vetek: 0 nap Tehéntej: 0 óra Kiszerelés: 20 ml

Syvaquinol 10% oral 1 liter
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Enrofloxacin 100 mg. Célállat faj: 
házityúk.  Javallatok:  Enrofloxacinra érzékeny alábbi baktériu-
mok okozta fertőzések kezelésére: Házityúk: Mycoplasma galli-
septicum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, 
Pasteurella multocida, Escherichia coli.  Élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idő: Házityúk (brojler csirke) ehető szövetek: 
7 nap. A készítménnyel árutojás termelő állományok nem ke-
zelhetők! Adagolás: A hatóanyag általános adagja 10 mg en-
rofloxacin/ttkg, azaz 1 ml Syvaquinol 10 % belsőleges oldat/10 
ttkg naponta ivóvízben oldva, 3-5 napon keresztül. A fenti dózis 
50 ml Syvaquinol-10% belsőleges oldatnak felel meg 100 1 
ivóvízbe keverve (50 ppm enrofloxacin) Kiszerelés: 1000 ml.

Actionis injekció 250 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Ceftiofur (ceftiofur-hidroklorid 
formájában) 50,0   mg/ml. Célállat faj: szarvasmarha, sertés. 
Javallatok:  Pasteurella multocida, Actinobacillus pleurop-
neumoniae és Streptococcus suis által okozott bakteriális 
légzőszervi megbetegedések kezelésére.  Adagolás: 3 mg 
ceftiofur/ttkg/nap 3 napon át intramuszkuláris injekcióban, azaz 
1 ml/16 ttkg minden egyes injekcióban. A helyes adagolás illet-
ve az aluldozírozás elkerülése érdekében a testsúlyt a lehető 
legpontosabban meg kell mérni. Sertéseknél legfeljebb 5 ml, 
szarvasmarháknál legfeljebb 7 ml készítményt szabad beadni 
egy intramuszkuláris injekció, illetve egy szubkután injekció al-
kalmazásakor. A következő injekciókat az előzőtől eltérő helyre 
kell beadni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Hús és 
egyéb ehető szövetek: 6 nap Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Syvaquinol 10% injekció 250 ml
Hatóanyag: Enrofloxacin   100,0 mg/ml.  Célállat faj: szar-
vasmarha, sertés.  Javallatok:  Szarvasmarha: enrofloxacinra 
érzékeny Pasterurella multocida,   Mannheimia haemolitica, 
Mycoplasma ssp. által okozott légzőszervi fertőzések. Enroflo-
xacinra érzékeny E. coli által okozott heveny, súlyos masztitisz, 
emésztőszervi fertőzések és szeptikémia. Kétévesnél fiatalabb 
szarvasmarhában ízületgyulladássaL társult akut mikoplazmó-
zis. Sertés: enrofloxacinra érzékeny Pasterurella multocida, 
Actinobacillus pleuropneumoniae,, Mycoplasma ssp. által oko-
zott légzőszervi fertőzések. Enrofloxacinra érzékeny Escheri-

chia coli által okozott húgyúti, emésztőszervi fertőzések és 
szeptikémia, valamint E. coli és Klebsiella fajok által okozott 
PDS / MMA szindróma.  Adagolás: Napi 2,5 mg enrofloxacin/
ttkg, intramuszkuláris injekcióban 3 napon át (2,5 ml/100 ttkg). 
Emésztőszervi megbetegedések vagy Escherichia coli okozta 
szeptikémia esetén 5 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg) naponta egyszer 
1m., 3 napig.  Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Luteosyl injekció 20 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz: d-kloprosztenol 
(d-kloprosztenol-nátrium) 0,075 mg/ml. Célállat faj:  szarvas-
marha, sertés. Javallatok:  Tehenek és üszők: Reprodukciós 
javallatok: ivarzás szinkronizálása vagy kiváltására. Ellés meg-
indítására. Terápiás javallatok: petefészek-diszfunkció keze-
lésére, vetélés kiváltására és elhalt magzatok eltávolítására, 
endometritisz/pyometra kezelésére, elhúzódó méhinvolúció 
gyorsítására. Kocák: Reprodukciós javallatok: ellés megindítá-
sa. Adagolás: szarvasmarha: 2ml, sertés 1 ml/állat. Kizárólag 
intramuszkuláris alkalmazásra. Élelmezés-egészségügyi vá-
rakozási idő: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 
nap  Tej:    0 óra Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap 
Kiszerelés: 20ml

Forticlina Retard injekció 100 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Oxitetraciklin (dihidrát formában)   
200 mg. Célállat faj: szarvasmarha, juh, sertés.  Javallatok:  
Oxitetraciklinre érzékeny alábbi baktériumok okozta fertőzések 
gyógykezelésére: Szarvasmarhák Mannheimia haemolytica, 
Pasturella multocida és Mycoplasma bovis okozta légzőszervi 
fertőzései, Anaplasma spp. okozta fertőzések. Fusobacteri-
um necrophorum okozta végtagfertőzések. Juhok Chlamydia 
abortus okozta enzoociás vetélés, illetve Fusobacterium necro-
phorum okozta végtagfertőzések. Sertések Bordetella brochi-
septica okozta légzőszervi megbetegedései.  Adagolás: A 
hatóanyag általános adagja 20 mg oxitetraciklin/ttkg, ez egyen-
értékű 1 ml injekcióval, 10 ttkg-ra. Az egy helyre beadható in-
jekció mennyisége nem haladhatja meg a 5 ml-t. A készítményt 
intramuszkulárisan kell adagolni. Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: Szarvasmarha: hús: 27 nap, emberi fogyasz-
tásra szánt tejet termelő állatnak nem engedélyezett. Juh: hús: 
21 nap, emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatnak nem 
engedélyezett. Sertéshús: 22 nap Kiszerelés: 100 ml

Aquavita Turkey 5 liter
Célállat: Baromfi Leírás: Vitaminhiány megelőzésére és kivé-
désére. Különösen ajánlott fejlődésben lévő fiatal állatok szá-
mára. Endogén vitaminszintézishiány esetében jól alkalmazha-
tó. Stresszhatások kivédésére kiválóan alkalmas. A készítmény 
kivédi a haszonállatok májkárosodását. Fokozza a máj ellenálló 
képességét a májkárosító (hepatotoxikus) hatásokkal szem-
ben. A készítmény összetételénél fogva alkalmas hosszantartó 
betegségek és gyógykezelések esetén az állatok gyors regene-
rálására, így a testtömeg gyarapodás kiesések csökkentésére. 
Garantált beltartalom (1 literben): Vitamin A 30.000.000 Ne Vi-
tamin D3 4.000.000 Ne Vitamin E 40.000 Ne Vitamin B1 4.000 
mg Vitamin B2 4.000 mg Vitamin B6 4.000 mg  Vitamin B7 200 
mg Vitamin B9 (fólsav) 800 mg Pantoténsav (B5) 10.000 mg 
Nikotinamid (B3) 10.000 mg Kolin-klorid 10.000 mg Vitamin C 
40.000 mg Lizin 20.000 mg  Metionin 12.000 mg Adagolás: 
Ivóvízben oldva.: 0,5 Liter / 1000 liter ivóvíz. Kiszerelés: 5 liter

Alzane 5 mg/ml 10 ml
Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml Célállat faj: kutya, 
macska. Javallat: Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-an-
tagonista, a medetomidin és a dexmedetomidin nyugtató ha-
tásának megszüntetésére javallott kutyában és macskában. 
Adagolás: Kutyában az atipamezol adagja 5x annyi, mint a 
korábban beadott medetomidin, és 10x annyi, mint a dexme-
detomidin mennyisége. Macskában az atipamezol adagja 2,5x 
annyi, mint a korábban beadott medetomidin, és 5x annyi, mint 
a dexmedetomidin mennyisége. Kiszerelés: 10 ml.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 80 000 Ft értékben vásároljon SYVA terméket és 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő ter-
mékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

KEDVEZMÉNY*
SYVA TERMÉKEK PMK 201855

15%
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Marbosyva injekció 100 ml
Hatóanyag: Marbofloxacin 100 mg/ml.  Célállat fajok: szar-
vasmarha, sertés  Javallatok:  Szarvasmarha: Marbofloxacin-
ra érzékeny Histophilus somni, M. haemolitica, P. multocida és 
M. bovis okozta légzőszervi fertőzések. Coli-mastitis. Sertés: 
masztitisz-metritisz-agalakcia (MMA) szindróma kezelésére.  
Adagolás: Az ajánlott adag 2 mg/ttkg (1 ml/50 ttkg), napi egy-
szeri intramuszkuláris injekció formájában 3 egymást követő 
napon keresztül. Szarvasmarhánál lökésterápia formájában 
légúti fertőzésekben 8 mg/ttkg egy alkalommal. Élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő: Intramuszkuláris alkalma-
zás: Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap Kiszerelés: 100 ml.

Gonasyl injekció 20 ml
Hatóanyag:1 ml tartalmaz: Gonadorelin (gonadorelin-acetát-
ként)   50 mikrogramm.  Célállat faj: szarvasmarha.  Javalla-
tok:  Szarvasmarha: tehenek és üszők. Petefészek follikuláris 
cisztáinak kezelésére. Mesterséges termékenyítés mellett az 
ovuláció idejének optimalizálására. Adagolás: Intramuszku-
láris alkalmazásra. Petefészek follikuláris cisztáinak gyógyke-
zelésére: 100-150 mikrogramm gonadorelin (acetátként) álla-
tonként (azaz 2-3 ml készítmény állatonként). Szükség esetén 
a kezelés 1-2 hetes időközönként ismételhető. Mesterséges 
termékenyítés során az ovuláció idejének optimalizálására, a 
kezelt tehenek vemhesülési százalékának javítása érdekében: 
100 mikrogramm gonadorelin (acetátként) állatonként (azaz 
2 ml készítmény állatonként. A készítményt a mesterséges 
termékenyítéssel egy időben és/vagy 12 nappal azt követően 
kell beadni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető 
szövetek: 0 nap Tehéntej: 0 óra Kiszerelés: 20 ml

Syvaquinol 10% oral 1 liter
Hatóanyag: (1 ml tartalmaz) Enrofloxacin 100 mg. Célállat 
faj: házityúk.  Javallatok:  Enrofloxacinra érzékeny alábbi 
baktériumok okozta fertőzések kezelésére: Házityúk: My-
coplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium 
paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli.  Élel-
mezés-egészségügyi várakozási idő: Házityúk (brojler csir-
ke) ehető szövetek: 7 nap. A készítménnyel árutojás termelő 
állományok nem kezelhetők! Adagolás: A hatóanyag általános 
adagja 10 mg enrofloxacin/ttkg, azaz 1 ml Syvaquinol 10 % 
belsőleges oldat/10 ttkg naponta ivóvízben oldva, 3-5 napon 
keresztül. A fenti dózis 50 ml Syvaquinol-10% belsőleges ol-
datnak felel meg 100 1 ivóvízbe keverve (50 ppm enrofloxacin) 
Kiszerelés: 1000 ml.

Actionis injekció 250 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Ceftiofur (ceftiofur-hidroklorid 
formájában) 50,0   mg/ml. Célállat faj: szarvasmarha, sertés. 
Javallatok:  Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneu-
moniae és Streptococcus suis által okozott bakteriális légző-
szervi megbetegedések kezelésére.  Adagolás: 3 mg ceftio-
fur/ttkg/nap 3 napon át intramuszkuláris injekcióban, azaz 1 
ml/16 ttkg minden egyes injekcióban. A helyes adagolás illetve 
az aluldozírozás elkerülése érdekében a testsúlyt a lehető 
legpontosabban meg kell mérni. Sertéseknél legfeljebb 5 ml, 
szarvasmarháknál legfeljebb 7 ml készítményt szabad beadni 
egy intramuszkuláris injekció, illetve egy szubkután injekció al-
kalmazásakor. A következő injekciókat az előzőtől eltérő helyre 
kell beadni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Hús 
és egyéb ehető szövetek: 6 nap Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Syvaquinol 10% injekció 250 ml
Hatóanyag: Enrofloxacin   100,0 mg/ml.  Célállat faj: szar-
vasmarha, sertés.  Javallatok:  Szarvasmarha: enrofloxacinra 
érzékeny Pasterurella multocida,   Mannheimia haemolitica, 
Mycoplasma ssp. által okozott légzőszervi fertőzések. Enroflo-
xacinra érzékeny E. coli által okozott heveny, súlyos masztitisz, 
emésztőszervi fertőzések és szeptikémia. Kétévesnél fiatalabb 
szarvasmarhában ízületgyulladássaL társult akut mikoplazmó-
zis. Sertés: enrofloxacinra érzékeny Pasterurella multocida, 
Actinobacillus pleuropneumoniae,, Mycoplasma ssp. által oko-
zott légzőszervi fertőzések. Enrofloxacinra érzékeny Escher-

ichia coli által okozott húgyúti, emésztőszervi fertőzések és 
szeptikémia, valamint E. coli és Klebsiella fajok által okozott 
PDS / MMA szindróma.  Adagolás: Napi 2,5 mg enrofloxacin/
ttkg, intramuszkuláris injekcióban 3 napon át (2,5 ml/100 ttkg). 
Emésztőszervi megbetegedések vagy Escherichia coli okozta 
szeptikémia esetén 5 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg) naponta egyszer 
1m., 3 napig.  Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Luteosyl injekció 20 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz: d-kloprosztenol 
(d-kloprosztenol-nátrium) 0,075 mg/ml. Célállat faj:  szarvas-
marha, sertés. Javallatok:  Tehenek és üszők: Reprodukciós 
javallatok: ivarzás szinkronizálása vagy kiváltására. Ellés meg-
indítására. Terápiás javallatok: petefészek-diszfunkció keze-
lésére, vetélés kiváltására és elhalt magzatok eltávolítására, 
endometritisz/pyometra kezelésére, elhúzódó méhinvolúció 
gyorsítására. Kocák: Reprodukciós javallatok: ellés megindítá-
sa. Adagolás: szarvasmarha: 2ml, sertés 1 ml/állat. Kizárólag 
intramuszkuláris alkalmazásra. Élelmezés-egészségügyi vá-
rakozási idő: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 
nap  Tej:    0 óra Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap 
Kiszerelés: 20ml

Forticlina Retard injekció 100 ml
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Oxitetraciklin (dihidrát formában)   
200 mg. Célállat faj: szarvasmarha, juh, sertés.  Javallatok:  
Oxitetraciklinre érzékeny alábbi baktériumok okozta fertőzések 
gyógykezelésére: Szarvasmarhák Mannheimia haemolytica, 
Pasturella multocida és Mycoplasma bovis okozta légzőszervi 
fertőzései, Anaplasma spp. okozta fertőzések. Fusobacteri-
um necrophorum okozta végtagfertőzések. Juhok Chlamydia 
abortus okozta enzoociás vetélés, illetve Fusobacterium necro-
phorum okozta végtagfertőzések. Sertések Bordetella brochi-
septica okozta légzőszervi megbetegedései.  Adagolás: A 
hatóanyag általános adagja 20 mg oxitetraciklin/ttkg, ez egyen-
értékű 1 ml injekcióval, 10 ttkg-ra. Az egy helyre beadható in-
jekció mennyisége nem haladhatja meg a 5 ml-t. A készítményt 
intramuszkulárisan kell adagolni. Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: Szarvasmarha: hús: 27 nap, emberi fogyasz-
tásra szánt tejet termelő állatnak nem engedélyezett. Juh: hús: 
21 nap, emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatnak nem 
engedélyezett. Sertéshús: 22 nap Kiszerelés: 100 ml

Aquavita Turkey 5 liter
Célállat: Baromfi Leírás: Vitaminhiány megelőzésére és ki-
védésére. Különösen ajánlott fejlődésben lévő fiatal állatok 
számára. Endogén vitaminszintézishiány esetében jól alkal-
mazható. Stresszhatások kivédésére kiválóan alkalmas. A 
készítmény kivédi a haszonállatok májkárosodását. Fokozza 
a máj ellenálló képességét a májkárosító (hepatotoxikus) hatá-
sokkal szemben. A készítmény összetételénél fogva alkalmas 
hosszantartó betegségek és gyógykezelések esetén az állatok 
gyors regenerálására, így a testtömeg gyarapodás kiesések 
csökkentésére. Garantált beltartalom (1 literben): Vitamin A 
30.000.000 Ne Vitamin D3 4.000.000 Ne Vitamin E 40.000 Ne 
Vitamin B1 4.000 mg Vitamin B2 4.000 mg Vitamin B6 4.000 
mg  Vitamin B7 200 mg Vitamin B9 (fólsav) 800 mg Pantotén-
sav (B5) 10.000 mg Nikotinamid (B3) 10.000 mg Kolin-klorid 
10.000 mg Vitamin C 40.000 mg Lizin 20.000 mg  Metionin 
12.000 mg Adagolás: Ivóvízben oldva.: 0,5 Liter / 1000 liter 
ivóvíz. Kiszerelés: 5 liter

Alzane 5 mg/ml 10 ml
Hatóanyag: atipamezol-hidroklorid 5 mg/ml Célállat faj: kutya, 
macska. Javallat: Az atipamezol-hidroklorid szelektív a2-an-
tagonista, a medetomidin és a dexmedetomidin nyugtató ha-
tásának megszüntetésére javallott kutyában és macskában. 
Adagolás: Kutyában az atipamezol adagja 5x annyi, mint a 
korábban beadott medetomidin, és 10x annyi, mint a dexme-
detomidin mennyisége. Macskában az atipamezol adagja 2,5x 
annyi, mint a korábban beadott medetomidin, és 5x annyi, mint 
a dexmedetomidin mennyisége. Kiszerelés: 10 ml.

A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:
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*Nettó 60 000 Ft feletti megrendelés esetén 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő termékek listá-
ját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes 
az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott 
megrendelésre érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

HORMONOK

PMK 201856

5%
KEDVEZMÉNY*
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GONASYL INJEKCIÓ 20 ml
Hatóanyag:1 ml tartalmaz: Gonadorelin (gonadorelin-acetátként)  50 mikrogramm.  
Célállat faj: szarvasmarha.  
Javallatok:  Szarvasmarha: tehenek és üszők. Petefészek follikuláris cisztáinak kezelésére. Mesterséges termékenyítés mellett 
az ovuláció idejének optimalizálására. 
Adagolás: Intramuszkuláris alkalmazásra. Petefészek follikuláris cisztáinak gyógykezelésére: 100-150 mikrogramm gonadorelin 
(acetátként) állatonként (azaz 2-3 ml készítmény állatonként). Szükség esetén a kezelés 1-2 hetes időközönként ismételhető. 
Mesterséges termékenyítés során az ovuláció idejének optimalizálására, a kezelt tehenek vemhesülési százalékának javítása 
érdekében: 100 mikrogramm gonadorelin (acetátként) állatonként (azaz 2 ml készítmény állatonként. A készítményt a mesterséges 
termékenyítéssel egy időben és/vagy 12 nappal azt követően kell beadni. 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Ehető szövetek: 0 nap Tehéntej: 0 óra. 
Kiszerelés: 20 ml.

OESTROPHAN INJEKCIÓ 10 ml
Hatóanyag: 1 ml készítmény tartalmaz: Kloprosztenol (nátriumsó formájában) 0,25 mg. 
Célállat faj: szarvasmarha, ló, sertés. 
Javallat: Ellés megindítására, a vemhesség megszakítására és az ivarzási ciklus szabályozására szarvasmarhában, lóban és 
sertésben.
Adagolás: Kizárólag intramuszkuláris alkalmazásra. 0,7 ml készítmény (175 µg kloprosztenol) egyszeri alkalmazása a vemhesség 
112. napjától (a vemhesség első napja a természetes vagy mesterséges termékenyítés utolsó napja). A legtöbb esetben az 
indukált fialás a beadást követő 40 órán belül történik, mégpedig 24 és 35 óra között. 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap.
Kiszerelés: 10 ml.

REMOPHAN INJEKCIÓ 10 ml
Hatóanyag: D-kloprosztenol 75 µg/ml. 
Célállat faj: szarvasmarha. 
Javallatok: Üszők és tehenek ivarzásának kiváltására és szinkronizálására. 
Adagolás: 2 ml állatonként. Az injekció 11 nap elteltével megismételhető, amennyiben nem ivarzott az állat. 
Kiszerelés: 10 ml.
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AJÁNDÉK

PMK 201857

*9 db Nerfasin 20 mg/ml vásárlása esetén, ajándékba adunk 1 db Nerfasin 100mg/ml készítményt! A kupont 
tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció a készlet 
erejéig érvény es. Az akció más akcióval nem vonható össze!

NERFASIN
TERMÉK

AJÁNDÉK

9 db Nerfasin 20 mg/ml vásárlása esetén**

Nerfasin 100 mg/ml 
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*26 000 Ft+Áfa listaáron történő vásárlás esetén 1+1 Nerfasin 100 mg/ml akciót biztosítunk! A kupont tépje 
ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció a készlet 
erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

1+1
AKCIÓ

Listaár 26 000 Ft+Áfa*
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*Nettó 30 000 Ft értékben vásároljon Dopharma terméket és 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő 
termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 

DOPHARMA
TERMÉKEK

Nettó 30 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

5%
KEDVEZMÉNY*
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ANAESTAMINE 100 MG/ML 50  ML
Hatóanyag: 100 mg/ml ketamin. Célállat faj: kutya, macska, szarvasmarha, ser-
tés, juh, kecske, ló, nyúl, tengerimalac, hörcsög, patkány, egér. Javallat: Rövid 
távú anesztézia kisebb beavatkozásokhoz, műtétekhez Általános anesztézia és 
analgézia egyéb szerekkel kombinációban. Élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő: Szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló hús: 1 nap Tej: 0 nap. 
AMOXY ACTIVE 697 MG/G POR 1 KG
Hatóanyag: amoxicillin trihidrát 800 mg/g belsőleges por formájában. Javallatok: 
Sertés: Amoxicillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, 
gyomor-bélrendszeri és húgyúti fertőzések, fülvég-elhalás, vírusfertőzések nyo-
mán kialakuló másodlagos fertőzések és szepszis kezelésére. Házityúk: Amoxi-
cillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, gyomor-bélrend-
szeri és húgyúti fertőzések kezelésére. ÉEVI: Sertéshús: 2 nap, tyúkhús: 1 nap. 

FLUDOPREX PREMIX 5 KG
Hatóanyag: Flubendazol 50 mg/g. Célállat fajok: sertés, házityúk, fácán. Ja-
vallatok: Sertések Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus apri okozta 
fertőződéseinek gyógykezelésére. Házityúk és fácán: Syngamus tracheae, Asca-
ridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Trichostrongylus tenuis, Raillie-
tina spp, okozta fertőzések kezelésére. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 
Házityúk 7 nap, fácán 28 nap, sertés 5 nap. ÉEVI tojás: 0 nap! 
DOXYLIN 100% 1KG, 5 KG
Hatóanyag: 1 g tartalmaz: Doxiciklin-hiklát 1000 mg (megfelel 867 mg/g doxi-
ciklinnek). Célállat faj: Borjú, sertés. Javallat: Borjak: Pasteurella spp., Strep-
tococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni és Mycoplasma 
által okozott bronchopneumonia és pleuropneumonia. Sertések: Pasteurella 
multocida és Bordetella bronchiseptica által okozott torzító orrgyulladás; Pas-
teurella multocida, Streptococcus suis és Mycoplasma hyorhinis által okozott 
bronchopneumonia; Actinobacillus pleuropneumoniae által okozott pleuropneu-
monia. ÉEVI: Szarvasmarha, Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 14 nap. Sertés, 
Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 8 nap. 
DOXYLIN CT WSP 500 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Doxiciklin-hiklát 500 mg/g. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk. Ja-
vallat: Borjak: Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyoge-
nes, Histophilus somni, Mycoplasma spp. által okozott bronchopneumonia és 
pleuropneumonia. Sertés: Pasteurella multocida és Bordetella bronchiseptica 
által okozott torzító orrgyulladás. Pasteurella multocida, Streptococcus suis és 
Mycoplasma hyorrhinis által okozott brochopneumonia. Actinobacillus pleurop-
neumoniae által okozott pleuropneumonia. Házityúk: Mycoplasma spp., E. coli, 
Haemophilus pargallinarum és Bordetella avium által okozott légúti fertőzések. 
Clostridium perfringens és C. colinum által okozott bélgyulladás. ÉEVI: Szarvas-
marha ehető szövetek, 7 nap. Sertés: 8 nap. Házityúk, ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra szánt tejet és tojást termelő állatoknak nem adható. 
DORAFLOX INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Enrofloxacin 100,0 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, 
sertés. Javallat: Enrofloxacinra érzékeny törzsek okozta bakteriális fertőzések 
kezelésére. Pasteurella spp. és Mycoplasma spp. által okozott légzőrendszeri 
fertőzések, E. coli által okozott emésztőrendszeri fertőzések, húgy- és ivarszervi 
fertőzések, ízületgyulladás. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető 
szövetek: 5 nap, tej 3 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek: 
12 nap, tej 4 nap. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 13 nap. Ki-
adhatóság: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. 
CARPRODOLOR 50 MG/ML 50 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Karprofen 50 mg. Célállat faj: Szarvasmarha. Ja-
vallat: Antimikrobiális terápia kiegészítésésre, a szarvasmarhák heveny fertőző 
légzőszervi megbetegedései és heveny tőgygyulladása esetén jelentkező klinikai 
tünetek enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető szöve-
tek, 21 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 21 nap. Tej 
0 nap. Kiadhatóság: 
KETODOLOR  INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalma: Ketoprofen 100 mg. Segédanyagok: Benzil alkohol 
(E 1519) 10 mg. Célállat faj: Ló, szarvasmarha, sertés. Javallat: Szarvasmar-
ha: Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító kezelés a vázizomrendszer és a 
tőgy megbetegedései esetén. Borjadzás során fellépő ellési bénulás támogató 
kezelésére. Sertés: Gyulladás- és lázcsökkentő kezelés MMA (masztitisz-met-
ritisz-agalakcia) szindróma és légzőszervi megbetegedések esetén, szükség 
esetén antimikrobiális terápiával kombinálva. Ló: Gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító kezelés az izomzat, az ízületetek és a csontok megbetegedéseiben. 
Kólika tüneti fájdalomcsillapító kezelése. ÉEVI: Szarvasmarha: hús és ehető 
szövetek: iv. adagolást követően 1 nap, im. beadás esetén 4 nap. Tej: 0 óra. 
Sertés: hús és ehető szövetek: 4 nap. Ló: Hús és ehető szövetek: 1 nap. Emberi 
fogyasztásra a kezelt állat teje nem használható. 

MELOVEM 5 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: Meloxicam 5 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és 
a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kisebb lágysebészeti beavatkozások 
- például herélés - után fellépő fájdalom enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Humán fogyasztásra tejet ter-
melő tehenekben nem alkalmazható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető 
szövetek, 5 nap.
MELOVEM 20 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxicam 20 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, 
ló. Javallat: Szarvasmarha: Akut légzőszervi fertőzéseinek kezelésére, megfe-
lelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából. 
Hasmenéses megbetegedésekben belsőleges folyadékterápiával együtt alkal-
mazva borjaknál (egy hetes kortól), és növendék, nem tejelő állatoknál a klinikai 
tünetek csökkentése céljából. Akut tőgygyulladás kiegészítő terápiás kezelésére 
a megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése 
céljából. Szarvtalanítást követő posztoperatív fájdalom csillapítására borjaknál. 
Sertés: Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sánta-
ság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kiegészítő kezelésére a puerpe-
rális szeptikémia és toxémia (masztitisz-metritisz-agalakcia szindróma) esetén, 
megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva. Ló: A gyulladás csökkentésére és 
a fájdalom enyhítésére mind akut, mind krónikus mozgásszervi rendellenesé-
gekben. Kólikás fájdalmak enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkal-
mazás, Ehető szövetek, 15 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető 
szövetek, 15 nap, tej 5 nap. Ló, Intravénás alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra tejet termelő kancáknak nem adható. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
MELOVEM 30 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxikam 30 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, ser-
tés. Javallat: 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. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Tej: 5 nap. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap.  
FLORDOFEN 300 MG/ML INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: Florfenikol 100 mg/ml. Célállat faj: Sertés. Javallat: Florfenikolra 
érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida okozta 
légzőszervi betegségek, gyógykezelésére és megelőzésére az együtt tartott 
állatok esetében (metafilaxis). ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető 
szövetek: 20 nap. 
FLORDOFEN 100 MG/ML OLDAT 5 LITER
Hatóanyag: Florfenikol 300 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Florfeniklora érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella és Histophilus 
somni által okozott légúti fertőzések megelőzésére. A megelőző kezelés előtt 
meg kell állapítani a betegség jelenlétét az állományban. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 30 nap Szarvasmarha, Subcutan 
alkalmazás, Ehető szövetek: 44 nap Humán fogyasztásra tejet termelő tehenek-
nek nem adható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 18 nap. 
COLDOSTIN 4800  POR 1 KG
Hatóanyag: Kolisztin-szulfát 4 800 000 NE/g. Célállat faj: Szarvasmarha, há-
zityúk, pulyka, juh, sertés. Javallat: Kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli 
fertőzés kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: Húsra 1 nap valamennyi célállat 
fajban; Tojás: 0 nap. 
TYLOGRAN 100% 1 KG
Hatóanyag: 1,1 g granulátum tartalmaz: 1 g tilozin (1 000 000 NE tilozin, amely 
megfelel 1,1 g tilozin-tartarátnak). Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Pulyka: A Mycoplasma gallisepticum okozta szinuszitisz (orr-
melléküreg-gyulladás) kezelésére és megelőzésére olyan állományokban, ame-
lyekben kimutatták a betegséget. Házityúk: A Mycoplasma gallisepticum és a 
Mycoplasma synoviae okozta krónikus légzőszervi betegségek (CRD) kezelésé-
re és megelőzésére olyan állományokban, amelyekben kimutatták a betegséget. 
ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 12 nap, 
Házityúk, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap, Pulyka, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 2 nap Tojás: 0 nap. Sertés, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap.
DOZURIL 50 MG/ML 1 LITER, 250 ML (SERTÉS)

A kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére újszülött (3-5 napos) malacokban, 
olyan gazdaságokban, ahol az Isospora suis által okozott kokcidiózis bizonyítot-
tam előfordult. Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Toltrazuril   50 mg. Élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő: Ehető szövetek: 77 nap. Kiszerelés: 250 ml, 1000 ml
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*Nettó 40 000 Ft értékben vásároljon Dopharma terméket és 7% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő 
termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 

DOPHARMA
TERMÉKEK

Nettó 40 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

7%
KEDVEZMÉNY*
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

ANAESTAMINE 100 MG/ML 50  ML
Hatóanyag: 100 mg/ml ketamin. Célállat faj: kutya, macska, szarvasmarha, ser-
tés, juh, kecske, ló, nyúl, tengerimalac, hörcsög, patkány, egér. Javallat: Rövid 
távú anesztézia kisebb beavatkozásokhoz, műtétekhez Általános anesztézia és 
analgézia egyéb szerekkel kombinációban. Élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő: Szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló hús: 1 nap Tej: 0 nap. 
AMOXY ACTIVE 697 MG/G POR 1 KG
Hatóanyag: amoxicillin trihidrát 800 mg/g belsőleges por formájában. Javallatok: 
Sertés: Amoxicillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, 
gyomor-bélrendszeri és húgyúti fertőzések, fülvég-elhalás, vírusfertőzések nyo-
mán kialakuló másodlagos fertőzések és szepszis kezelésére. Házityúk: Amoxi-
cillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, gyomor-bélrend-
szeri és húgyúti fertőzések kezelésére. ÉEVI: Sertéshús: 2 nap, tyúkhús: 1 nap. 

FLUDOPREX PREMIX 5 KG
Hatóanyag: Flubendazol 50 mg/g. Célállat fajok: sertés, házityúk, fácán. Ja-
vallatok: Sertések Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus apri okozta 
fertőződéseinek gyógykezelésére. Házityúk és fácán: Syngamus tracheae, Asca-
ridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Trichostrongylus tenuis, Raillie-
tina spp, okozta fertőzések kezelésére. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 
Házityúk 7 nap, fácán 28 nap, sertés 5 nap. ÉEVI tojás: 0 nap! 
DOXYLIN 100% 1KG, 5 KG
Hatóanyag: 1 g tartalmaz: Doxiciklin-hiklát 1000 mg (megfelel 867 mg/g doxi-
ciklinnek). Célállat faj: Borjú, sertés. Javallat: Borjak: Pasteurella spp., Strep-
tococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni és Mycoplasma 
által okozott bronchopneumonia és pleuropneumonia. Sertések: Pasteurella 
multocida és Bordetella bronchiseptica által okozott torzító orrgyulladás; Pas-
teurella multocida, Streptococcus suis és Mycoplasma hyorhinis által okozott 
bronchopneumonia; Actinobacillus pleuropneumoniae által okozott pleuropneu-
monia. ÉEVI: Szarvasmarha, Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 14 nap. Sertés, 
Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 8 nap. 
DOXYLIN CT WSP 500 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Doxiciklin-hiklát 500 mg/g. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk. Ja-
vallat: Borjak: Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyoge-
nes, Histophilus somni, Mycoplasma spp. által okozott bronchopneumonia és 
pleuropneumonia. Sertés: Pasteurella multocida és Bordetella bronchiseptica 
által okozott torzító orrgyulladás. Pasteurella multocida, Streptococcus suis és 
Mycoplasma hyorrhinis által okozott brochopneumonia. Actinobacillus pleurop-
neumoniae által okozott pleuropneumonia. Házityúk: Mycoplasma spp., E. coli, 
Haemophilus pargallinarum és Bordetella avium által okozott légúti fertőzések. 
Clostridium perfringens és C. colinum által okozott bélgyulladás. ÉEVI: Szarvas-
marha ehető szövetek, 7 nap. Sertés: 8 nap. Házityúk, ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra szánt tejet és tojást termelő állatoknak nem adható. 
DORAFLOX INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Enrofloxacin 100,0 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, 
sertés. Javallat: Enrofloxacinra érzékeny törzsek okozta bakteriális fertőzések 
kezelésére. Pasteurella spp. és Mycoplasma spp. által okozott légzőrendszeri 
fertőzések, E. coli által okozott emésztőrendszeri fertőzések, húgy- és ivarszervi 
fertőzések, ízületgyulladás. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető 
szövetek: 5 nap, tej 3 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek: 
12 nap, tej 4 nap. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 13 nap. Ki-
adhatóság: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. 
CARPRODOLOR 50 MG/ML 50 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Karprofen 50 mg. Célállat faj: Szarvasmarha. Ja-
vallat: Antimikrobiális terápia kiegészítésésre, a szarvasmarhák heveny fertőző 
légzőszervi megbetegedései és heveny tőgygyulladása esetén jelentkező klinikai 
tünetek enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető szöve-
tek, 21 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 21 nap. Tej 
0 nap. Kiadhatóság: 
KETODOLOR  INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalma: Ketoprofen 100 mg. Segédanyagok: Benzil alkohol 
(E 1519) 10 mg. Célállat faj: Ló, szarvasmarha, sertés. Javallat: Szarvasmar-
ha: Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító kezelés a vázizomrendszer és a 
tőgy megbetegedései esetén. Borjadzás során fellépő ellési bénulás támogató 
kezelésére. Sertés: Gyulladás- és lázcsökkentő kezelés MMA (masztitisz-met-
ritisz-agalakcia) szindróma és légzőszervi megbetegedések esetén, szükség 
esetén antimikrobiális terápiával kombinálva. Ló: Gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító kezelés az izomzat, az ízületetek és a csontok megbetegedéseiben. 
Kólika tüneti fájdalomcsillapító kezelése. ÉEVI: Szarvasmarha: hús és ehető 
szövetek: iv. adagolást követően 1 nap, im. beadás esetén 4 nap. Tej: 0 óra. 
Sertés: hús és ehető szövetek: 4 nap. Ló: Hús és ehető szövetek: 1 nap. Emberi 
fogyasztásra a kezelt állat teje nem használható. 

MELOVEM 5 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: Meloxicam 5 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és 
a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kisebb lágysebészeti beavatkozások 
- például herélés - után fellépő fájdalom enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Humán fogyasztásra tejet ter-
melő tehenekben nem alkalmazható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető 
szövetek, 5 nap.
MELOVEM 20 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxicam 20 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, 
ló. Javallat: Szarvasmarha: Akut légzőszervi fertőzéseinek kezelésére, megfe-
lelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából. 
Hasmenéses megbetegedésekben belsőleges folyadékterápiával együtt alkal-
mazva borjaknál (egy hetes kortól), és növendék, nem tejelő állatoknál a klinikai 
tünetek csökkentése céljából. Akut tőgygyulladás kiegészítő terápiás kezelésére 
a megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése 
céljából. Szarvtalanítást követő posztoperatív fájdalom csillapítására borjaknál. 
Sertés: Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sánta-
ság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kiegészítő kezelésére a puerpe-
rális szeptikémia és toxémia (masztitisz-metritisz-agalakcia szindróma) esetén, 
megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva. Ló: A gyulladás csökkentésére és 
a fájdalom enyhítésére mind akut, mind krónikus mozgásszervi rendellenesé-
gekben. Kólikás fájdalmak enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkal-
mazás, Ehető szövetek, 15 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető 
szövetek, 15 nap, tej 5 nap. Ló, Intravénás alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra tejet termelő kancáknak nem adható. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
MELOVEM 30 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxikam 30 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, ser-
tés. Javallat: 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. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Tej: 5 nap. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap.  
FLORDOFEN 300 MG/ML INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: Florfenikol 100 mg/ml. Célállat faj: Sertés. Javallat: Florfenikolra 
érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida okozta 
légzőszervi betegségek, gyógykezelésére és megelőzésére az együtt tartott 
állatok esetében (metafilaxis). ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető 
szövetek: 20 nap. 
FLORDOFEN 100 MG/ML OLDAT 5 LITER
Hatóanyag: Florfenikol 300 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Florfeniklora érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella és Histophilus 
somni által okozott légúti fertőzések megelőzésére. A megelőző kezelés előtt 
meg kell állapítani a betegség jelenlétét az állományban. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 30 nap Szarvasmarha, Subcutan 
alkalmazás, Ehető szövetek: 44 nap Humán fogyasztásra tejet termelő tehenek-
nek nem adható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 18 nap. 
COLDOSTIN 4800  POR 1 KG
Hatóanyag: Kolisztin-szulfát 4 800 000 NE/g. Célállat faj: Szarvasmarha, há-
zityúk, pulyka, juh, sertés. Javallat: Kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli 
fertőzés kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: Húsra 1 nap valamennyi célállat 
fajban; Tojás: 0 nap. 
TYLOGRAN 100% 1 KG
Hatóanyag: 1,1 g granulátum tartalmaz: 1 g tilozin (1 000 000 NE tilozin, amely 
megfelel 1,1 g tilozin-tartarátnak). Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Pulyka: A Mycoplasma gallisepticum okozta szinuszitisz (orr-
melléküreg-gyulladás) kezelésére és megelőzésére olyan állományokban, ame-
lyekben kimutatták a betegséget. Házityúk: A Mycoplasma gallisepticum és a 
Mycoplasma synoviae okozta krónikus légzőszervi betegségek (CRD) kezelésé-
re és megelőzésére olyan állományokban, amelyekben kimutatták a betegséget. 
ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 12 nap, 
Házityúk, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap, Pulyka, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 2 nap Tojás: 0 nap. Sertés, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap.
DOZURIL 50 MG/ML 1 LITER, 250 ML (SERTÉS)

A kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére újszülött (3-5 napos) malacokban, 
olyan gazdaságokban, ahol az Isospora suis által okozott kokcidiózis bizonyítot-
tam előfordult. Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Toltrazuril   50 mg. Élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő: Ehető szövetek: 77 nap. Kiszerelés: 250 ml, 1000 ml
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*Nettó 80 000 Ft értékben vásároljon Dopharma terméket és 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő 
termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 

DOPHARMA
TERMÉKEK

Nettó 80 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

15%
KEDVEZMÉNY*
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

ANAESTAMINE 100 MG/ML 50  ML
Hatóanyag: 100 mg/ml ketamin. Célállat faj: kutya, macska, szarvasmarha, ser-
tés, juh, kecske, ló, nyúl, tengerimalac, hörcsög, patkány, egér. Javallat: Rövid 
távú anesztézia kisebb beavatkozásokhoz, műtétekhez Általános anesztézia és 
analgézia egyéb szerekkel kombinációban. Élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő: Szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló hús: 1 nap Tej: 0 nap. 
AMOXY ACTIVE 697 MG/G POR 1 KG
Hatóanyag: amoxicillin trihidrát 800 mg/g belsőleges por formájában. Javallatok: 
Sertés: Amoxicillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, 
gyomor-bélrendszeri és húgyúti fertőzések, fülvég-elhalás, vírusfertőzések nyo-
mán kialakuló másodlagos fertőzések és szepszis kezelésére. Házityúk: Amoxi-
cillinre érzékeny mikroorganizmusok által okozott légzőszervi, gyomor-bélrend-
szeri és húgyúti fertőzések kezelésére. ÉEVI: Sertéshús: 2 nap, tyúkhús: 1 nap. 

FLUDOPREX PREMIX 5 KG
Hatóanyag: Flubendazol 50 mg/g. Célállat fajok: sertés, házityúk, fácán. Ja-
vallatok: Sertések Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus apri okozta 
fertőződéseinek gyógykezelésére. Házityúk és fácán: Syngamus tracheae, Asca-
ridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Trichostrongylus tenuis, Raillie-
tina spp, okozta fertőzések kezelésére. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 
Házityúk 7 nap, fácán 28 nap, sertés 5 nap. ÉEVI tojás: 0 nap! 
DOXYLIN 100% 1KG, 5 KG
Hatóanyag: 1 g tartalmaz: Doxiciklin-hiklát 1000 mg (megfelel 867 mg/g doxi-
ciklinnek). Célállat faj: Borjú, sertés. Javallat: Borjak: Pasteurella spp., Strep-
tococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni és Mycoplasma 
által okozott bronchopneumonia és pleuropneumonia. Sertések: Pasteurella 
multocida és Bordetella bronchiseptica által okozott torzító orrgyulladás; Pas-
teurella multocida, Streptococcus suis és Mycoplasma hyorhinis által okozott 
bronchopneumonia; Actinobacillus pleuropneumoniae által okozott pleuropneu-
monia. ÉEVI: Szarvasmarha, Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 14 nap. Sertés, 
Ivóvízbe keverve, Ehető szövetek: 8 nap. 
DOXYLIN CT WSP 500 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Doxiciklin-hiklát 500 mg/g. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk. Ja-
vallat: Borjak: Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyoge-
nes, Histophilus somni, Mycoplasma spp. által okozott bronchopneumonia és 
pleuropneumonia. Sertés: Pasteurella multocida és Bordetella bronchiseptica 
által okozott torzító orrgyulladás. Pasteurella multocida, Streptococcus suis és 
Mycoplasma hyorrhinis által okozott brochopneumonia. Actinobacillus pleurop-
neumoniae által okozott pleuropneumonia. Házityúk: Mycoplasma spp., E. coli, 
Haemophilus pargallinarum és Bordetella avium által okozott légúti fertőzések. 
Clostridium perfringens és C. colinum által okozott bélgyulladás. ÉEVI: Szarvas-
marha ehető szövetek, 7 nap. Sertés: 8 nap. Házityúk, ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra szánt tejet és tojást termelő állatoknak nem adható. 
DORAFLOX INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Enrofloxacin 100,0 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, 
sertés. Javallat: Enrofloxacinra érzékeny törzsek okozta bakteriális fertőzések 
kezelésére. Pasteurella spp. és Mycoplasma spp. által okozott légzőrendszeri 
fertőzések, E. coli által okozott emésztőrendszeri fertőzések, húgy- és ivarszervi 
fertőzések, ízületgyulladás. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető 
szövetek: 5 nap, tej 3 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek: 
12 nap, tej 4 nap. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 13 nap. Ki-
adhatóság: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. 
CARPRODOLOR 50 MG/ML 50 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Karprofen 50 mg. Célállat faj: Szarvasmarha. Ja-
vallat: Antimikrobiális terápia kiegészítésésre, a szarvasmarhák heveny fertőző 
légzőszervi megbetegedései és heveny tőgygyulladása esetén jelentkező klinikai 
tünetek enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkalmazás, Ehető szöve-
tek, 21 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 21 nap. Tej 
0 nap. Kiadhatóság: 
KETODOLOR  INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalma: Ketoprofen 100 mg. Segédanyagok: Benzil alkohol 
(E 1519) 10 mg. Célállat faj: Ló, szarvasmarha, sertés. Javallat: Szarvasmar-
ha: Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító kezelés a vázizomrendszer és a 
tőgy megbetegedései esetén. Borjadzás során fellépő ellési bénulás támogató 
kezelésére. Sertés: Gyulladás- és lázcsökkentő kezelés MMA (masztitisz-met-
ritisz-agalakcia) szindróma és légzőszervi megbetegedések esetén, szükség 
esetén antimikrobiális terápiával kombinálva. Ló: Gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító kezelés az izomzat, az ízületetek és a csontok megbetegedéseiben. 
Kólika tüneti fájdalomcsillapító kezelése. ÉEVI: Szarvasmarha: hús és ehető 
szövetek: iv. adagolást követően 1 nap, im. beadás esetén 4 nap. Tej: 0 óra. 
Sertés: hús és ehető szövetek: 4 nap. Ló: Hús és ehető szövetek: 1 nap. Emberi 
fogyasztásra a kezelt állat teje nem használható. 

MELOVEM 5 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: Meloxicam 5 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és 
a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kisebb lágysebészeti beavatkozások 
- például herélés - után fellépő fájdalom enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Humán fogyasztásra tejet ter-
melő tehenekben nem alkalmazható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető 
szövetek, 5 nap.
MELOVEM 20 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxicam 20 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, 
ló. Javallat: Szarvasmarha: Akut légzőszervi fertőzéseinek kezelésére, megfe-
lelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából. 
Hasmenéses megbetegedésekben belsőleges folyadékterápiával együtt alkal-
mazva borjaknál (egy hetes kortól), és növendék, nem tejelő állatoknál a klinikai 
tünetek csökkentése céljából. Akut tőgygyulladás kiegészítő terápiás kezelésére 
a megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése 
céljából. Szarvtalanítást követő posztoperatív fájdalom csillapítására borjaknál. 
Sertés: Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sánta-
ság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Kiegészítő kezelésére a puerpe-
rális szeptikémia és toxémia (masztitisz-metritisz-agalakcia szindróma) esetén, 
megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva. Ló: A gyulladás csökkentésére és 
a fájdalom enyhítésére mind akut, mind krónikus mozgásszervi rendellenesé-
gekben. Kólikás fájdalmak enyhítésére. ÉEVI: Szarvasmarha, Intravénás alkal-
mazás, Ehető szövetek, 15 nap. Szarvasmarha, Subcutan alkalmazás, Ehető 
szövetek, 15 nap, tej 5 nap. Ló, Intravénás alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
Emberi fogyasztásra tejet termelő kancáknak nem adható. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. 
MELOVEM 30 MG/ML 100 ML
Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Meloxikam 30 mg. Célállat faj: Szarvasmarha, ser-
tés. Javallat: 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. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Subcutan alkalmazás, Ehető szövetek, 15 nap. Tej: 5 nap. Sertés, Intramuscula-
ris alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap.  
FLORDOFEN 300 MG/ML INJEKCIÓ 100 ML
Hatóanyag: Florfenikol 100 mg/ml. Célállat faj: Sertés. Javallat: Florfenikolra 
érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida okozta 
légzőszervi betegségek, gyógykezelésére és megelőzésére az együtt tartott 
állatok esetében (metafilaxis). ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető 
szövetek: 20 nap. 
FLORDOFEN 100 MG/ML OLDAT 5 LITER
Hatóanyag: Florfenikol 300 mg/ml. Célállat faj: Szarvasmarha, sertés. Javallat: 
Florfeniklora érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella és Histophilus 
somni által okozott légúti fertőzések megelőzésére. A megelőző kezelés előtt 
meg kell állapítani a betegség jelenlétét az állományban. ÉEVI: Szarvasmarha, 
Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 30 nap Szarvasmarha, Subcutan 
alkalmazás, Ehető szövetek: 44 nap Humán fogyasztásra tejet termelő tehenek-
nek nem adható. Sertés, Intramuscularis alkalmazás, Ehető szövetek: 18 nap. 
COLDOSTIN 4800  POR 1 KG
Hatóanyag: Kolisztin-szulfát 4 800 000 NE/g. Célállat faj: Szarvasmarha, há-
zityúk, pulyka, juh, sertés. Javallat: Kolisztinre érzékeny, nem invazív E. coli 
fertőzés kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: Húsra 1 nap valamennyi célállat 
fajban; Tojás: 0 nap. 
TYLOGRAN 100% 1 KG
Hatóanyag: 1,1 g granulátum tartalmaz: 1 g tilozin (1 000 000 NE tilozin, amely 
megfelel 1,1 g tilozin-tartarátnak). Célállat faj: Szarvasmarha, sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Pulyka: A Mycoplasma gallisepticum okozta szinuszitisz (orr-
melléküreg-gyulladás) kezelésére és megelőzésére olyan állományokban, ame-
lyekben kimutatták a betegséget. Házityúk: A Mycoplasma gallisepticum és a 
Mycoplasma synoviae okozta krónikus légzőszervi betegségek (CRD) kezelésé-
re és megelőzésére olyan állományokban, amelyekben kimutatták a betegséget. 
ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 12 nap, 
Házityúk, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap, Pulyka, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 2 nap Tojás: 0 nap. Sertés, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek, 1 nap.
DOZURIL 50 MG/ML 1 LITER, 250 ML (SERTÉS)

A kokcidiózis klinikai tüneteinek megelőzésére újszülött (3-5 napos) malacokban, 
olyan gazdaságokban, ahol az Isospora suis által okozott kokcidiózis bizonyítot-
tam előfordult. Hatóanyag: 1 ml tartalmaz: Toltrazuril   50 mg. Élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő: Ehető szövetek: 77 nap. Kiszerelés: 250 ml, 1000 ml
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*Nettó 30 000 Ft értékben vásároljon Huvepharma terméket és 5% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő 
termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 

HUVEPHARMA
TERMÉKEK

Nettó 30 000 Ft értékű 
vásárlás esetén*

5%
KEDVEZMÉNY*
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PIGFEN 40 MG/G 1 KG
Hatóanyag: 1 g tartalma: Fenbendazol 40 mg. Célállat faj: 
Sertés. Javallat: Sertések Ascaris suum (kifejlett és ván-
dorló lárva stádium) okozta fertőzések gyógykezelésére. 
Adagolás: Szájon át alkalmazandó. A készítményt a napi 
takarmányba kell bekeverni. Az általános dózis 5 mg fen-
bendazol/ttkg, egyszeri alkalommal. ÉEVI: Sertés, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 4 nap. 
AMPHEN 200 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Florfenikol 200,0 mg/g. Célállat faj: Sertés. Ja-
vallat: Szájon át, ivóvízben oldva alkalmazandó, 10 mg flor-
fenikol/ttkg dózisban naponta, ivóvízben, 5 egymást követő 
napon keresztül. ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalma-
zás. Ehető szövetek: 20 nap.
VETMULIN 10% PREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tiamulin 81 g/kg amely megfelel 100 g tiamu-
lin-hidrogén-fumarátnak. Célállat faj: Sertés, házityúk, pu-
lyka, házinyúl. Javallat: Tiamulinra érzékeny Brachyspira 
hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésére 
és megelőzésére állományszintű megbetegedés esetén. 
B. loscoli okozta kolitisz kezelésére. L. intracelluláris okoz-
ta ileitisz kezelésére. M. hyopneumoniae okozta enzootiás 
pneumonia kezelésére. Házityúk: M. gallisepticum és M. 
synoviae által okozott krónikus légzőszervi betegség ke-
zelésére és metafilaxisára. Pulyka: M. ga llisepticum M. 
meleagridis és M. synoviae által okozott fertőző szinuszitsz 
és légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. Házinyúl: 
enzootiás enterokolitisz kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: 
Házityúk, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 1 nap. 
Tojás: 0 nap. Pulyka, Takarmányhoz keverve, Ehető szöve-
tek, 4 nap. Sertés, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
6 nap. Házi nyúl, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
0 nap.
VETMULIN 45% VÍZOLDÉKONY POR 1 KG
Hatóanyag: Tiamulin 364,2 mg/g (amely megfelel 450mg ti-
amulin-hidrogén-fumarátnak). Célállat faj: Sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Sertés: A tiamulinra érzékeny Brachy-
spira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria, valamint a 
Mycoplasma hyopneumoniae okozta enzootiás pneumo-
nia kezelésére. Házityúk: Krónikus légzőszervi fertőzés 
(CRD) és a M. gallisepticum és M. synoviae által okozott 
légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. PulykaM. 
gallisepticum M. meleagridis és M. synoviae által okozott 
fertőző szinuszitsz és légzsákgyulladás kezelésére és me-
tafilaxisára. ÉEVI: Házityúk, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek, 3 nap Tojás: 0 nap. Pulyka, szájon át tör-
ténő alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. Sertés, Ivóvízbe 
keverve, Ehető szövetek, 5 nap.

PHARMASIN 10% GYÓGYPREMIX 5 KG, 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 100 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk: Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap. Árutojók keze-
lésére nem engedélyezett. Sertés, Takarmányhoz keverve: 
Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN 25% GYÓGYPREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 250 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk, Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap.
Használata árutojók kezelésére nem engedélyezett. Sertés, 
Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN WSG POR 1.1 KG, 110 G
Hatóanyag: 1000 mg tilozin 1,1g tilozin-tartarát granulátum-
ban. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk, pulyka. Javallat: 
Borjú: Mycoplasma fajok által okozott tüdőgyulladás kezelé-
sére és metafilaxisára. Sertés: a coplasma hyopneumoniae 
és a Mycoplasma hyorhinis okozta enzootiás pneumonia 
gyógykezelésére és megelőzésére, ha a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták. A Lawsonia intracellularis 
által okozott proliferatív enteropathia gyógykezelésére és 
megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosz-
tizálták. Házityúk: M. synoviae és a M. gallisepticum által 
okozott idült légzőszervi megbetegedés (CRD) kezelésére 
és metafilaxisára. C. perfringens okozta elhalásos bélgyul-
ladás kezelésre és metafilaxisára. Pulya: M. gallisepticum 
által okozott fertőző szinuszitisz kezelésére és metafilaxi-
sára. ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek: 12 nap. Házityúk, szájon át történő alkal-
mazás, Ehető szövetek: 1 nap. Pulyka, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek: 2 nap. Tojás: 0 nap.
Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek: 1 
nap.
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*Nettó 40 000 Ft értékben vásároljon Huvepharma terméket és 7% kedvezményt adunk! Az akcióban szereplő 
termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így 
érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 

HUVEPHARMA
TERMÉKEK

Nettó 40 000 Ft értékű 
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PIGFEN 40 MG/G 1 KG
Hatóanyag: 1 g tartalma: Fenbendazol 40 mg. Célállat faj: 
Sertés. Javallat: Sertések Ascaris suum (kifejlett és ván-
dorló lárva stádium) okozta fertőzések gyógykezelésére. 
Adagolás: Szájon át alkalmazandó. A készítményt a napi 
takarmányba kell bekeverni. Az általános dózis 5 mg fen-
bendazol/ttkg, egyszeri alkalommal. ÉEVI: Sertés, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 4 nap. 
AMPHEN 200 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Florfenikol 200,0 mg/g. Célállat faj: Sertés. Ja-
vallat: Szájon át, ivóvízben oldva alkalmazandó, 10 mg flor-
fenikol/ttkg dózisban naponta, ivóvízben, 5 egymást követő 
napon keresztül. ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalma-
zás. Ehető szövetek: 20 nap.
VETMULIN 10% PREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tiamulin 81 g/kg amely megfelel 100 g tiamu-
lin-hidrogén-fumarátnak. Célállat faj: Sertés, házityúk, pu-
lyka, házinyúl. Javallat: Tiamulinra érzékeny Brachyspira 
hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésére 
és megelőzésére állományszintű megbetegedés esetén. 
B. loscoli okozta kolitisz kezelésére. L. intracelluláris okoz-
ta ileitisz kezelésére. M. hyopneumoniae okozta enzootiás 
pneumonia kezelésére. Házityúk: M. gallisepticum és M. 
synoviae által okozott krónikus légzőszervi betegség ke-
zelésére és metafilaxisára. Pulyka: M. ga llisepticum M. 
meleagridis és M. synoviae által okozott fertőző szinuszitsz 
és légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. Házinyúl: 
enzootiás enterokolitisz kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: 
Házityúk, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 1 nap. 
Tojás: 0 nap. Pulyka, Takarmányhoz keverve, Ehető szöve-
tek, 4 nap. Sertés, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
6 nap. Házi nyúl, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
0 nap.
VETMULIN 45% VÍZOLDÉKONY POR 1 KG
Hatóanyag: Tiamulin 364,2 mg/g (amely megfelel 450mg ti-
amulin-hidrogén-fumarátnak). Célállat faj: Sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Sertés: A tiamulinra érzékeny Brachy-
spira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria, valamint a 
Mycoplasma hyopneumoniae okozta enzootiás pneumo-
nia kezelésére. Házityúk: Krónikus légzőszervi fertőzés 
(CRD) és a M. gallisepticum és M. synoviae által okozott 
légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. PulykaM. 
gallisepticum M. meleagridis és M. synoviae által okozott 
fertőző szinuszitsz és légzsákgyulladás kezelésére és me-
tafilaxisára. ÉEVI: Házityúk, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek, 3 nap Tojás: 0 nap. Pulyka, szájon át tör-
ténő alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. Sertés, Ivóvízbe 
keverve, Ehető szövetek, 5 nap.

PHARMASIN 10% GYÓGYPREMIX 5 KG, 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 100 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk: Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap. Árutojók keze-
lésére nem engedélyezett. Sertés, Takarmányhoz keverve: 
Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN 25% GYÓGYPREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 250 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk, Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap.
Használata árutojók kezelésére nem engedélyezett. Sertés, 
Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN WSG POR 1.1 KG, 110 G
Hatóanyag: 1000 mg tilozin 1,1g tilozin-tartarát granulátum-
ban. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk, pulyka. Javallat: 
Borjú: Mycoplasma fajok által okozott tüdőgyulladás kezelé-
sére és metafilaxisára. Sertés: a coplasma hyopneumoniae 
és a Mycoplasma hyorhinis okozta enzootiás pneumonia 
gyógykezelésére és megelőzésére, ha a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták. A Lawsonia intracellularis 
által okozott proliferatív enteropathia gyógykezelésére és 
megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosz-
tizálták. Házityúk: M. synoviae és a M. gallisepticum által 
okozott idült légzőszervi megbetegedés (CRD) kezelésére 
és metafilaxisára. C. perfringens okozta elhalásos bélgyul-
ladás kezelésre és metafilaxisára. Pulya: M. gallisepticum 
által okozott fertőző szinuszitisz kezelésére és metafilaxi-
sára. ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek: 12 nap. Házityúk, szájon át történő alkal-
mazás, Ehető szövetek: 1 nap. Pulyka, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek: 2 nap. Tojás: 0 nap.
Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek: 1 
nap.
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*Nettó 80 000 Ft értékben vásároljon Huvepharma terméket és 15% kedvezményt adunk! Az akcióban szerep-
lő termékek listáját a kupon hátoldalán találja. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak 
így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferen-
cián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze! 
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A MEGRENDELÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PIGFEN 40 MG/G 1 KG
Hatóanyag: 1 g tartalma: Fenbendazol 40 mg. Célállat faj: 
Sertés. Javallat: Sertések Ascaris suum (kifejlett és ván-
dorló lárva stádium) okozta fertőzések gyógykezelésére. 
Adagolás: Szájon át alkalmazandó. A készítményt a napi 
takarmányba kell bekeverni. Az általános dózis 5 mg fen-
bendazol/ttkg, egyszeri alkalommal. ÉEVI: Sertés, szájon át 
történő alkalmazás, Ehető szövetek, 4 nap. 
AMPHEN 200 MG/G 1 KG
Hatóanyag: Florfenikol 200,0 mg/g. Célállat faj: Sertés. Ja-
vallat: Szájon át, ivóvízben oldva alkalmazandó, 10 mg flor-
fenikol/ttkg dózisban naponta, ivóvízben, 5 egymást követő 
napon keresztül. ÉEVI: Sertés, szájon át történő alkalma-
zás. Ehető szövetek: 20 nap.
VETMULIN 10% PREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tiamulin 81 g/kg amely megfelel 100 g tiamu-
lin-hidrogén-fumarátnak. Célállat faj: Sertés, házityúk, pu-
lyka, házinyúl. Javallat: Tiamulinra érzékeny Brachyspira 
hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésére 
és megelőzésére állományszintű megbetegedés esetén. 
B. loscoli okozta kolitisz kezelésére. L. intracelluláris okoz-
ta ileitisz kezelésére. M. hyopneumoniae okozta enzootiás 
pneumonia kezelésére. Házityúk: M. gallisepticum és M. 
synoviae által okozott krónikus légzőszervi betegség ke-
zelésére és metafilaxisára. Pulyka: M. ga llisepticum M. 
meleagridis és M. synoviae által okozott fertőző szinuszitsz 
és légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. Házinyúl: 
enzootiás enterokolitisz kezelésére és metafilaxisára. ÉEVI: 
Házityúk, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 1 nap. 
Tojás: 0 nap. Pulyka, Takarmányhoz keverve, Ehető szöve-
tek, 4 nap. Sertés, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
6 nap. Házi nyúl, Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek, 
0 nap.
VETMULIN 45% VÍZOLDÉKONY POR 1 KG
Hatóanyag: Tiamulin 364,2 mg/g (amely megfelel 450mg ti-
amulin-hidrogén-fumarátnak). Célállat faj: Sertés, házityúk, 
pulyka. Javallat: Sertés: A tiamulinra érzékeny Brachy-
spira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria, valamint a 
Mycoplasma hyopneumoniae okozta enzootiás pneumo-
nia kezelésére. Házityúk: Krónikus légzőszervi fertőzés 
(CRD) és a M. gallisepticum és M. synoviae által okozott 
légzsákgyulladás kezelésére és metafilaxisára. PulykaM. 
gallisepticum M. meleagridis és M. synoviae által okozott 
fertőző szinuszitsz és légzsákgyulladás kezelésére és me-
tafilaxisára. ÉEVI: Házityúk, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek, 3 nap Tojás: 0 nap. Pulyka, szájon át tör-
ténő alkalmazás, Ehető szövetek, 5 nap. Sertés, Ivóvízbe 
keverve, Ehető szövetek, 5 nap.

PHARMASIN 10% GYÓGYPREMIX 5 KG, 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 100 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk: Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap. Árutojók keze-
lésére nem engedélyezett. Sertés, Takarmányhoz keverve: 
Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN 25% GYÓGYPREMIX 20 KG
Hatóanyag: Tilozin (tilozin-foszfát formájában): 250 mg/g. 
Célállat faj: Sertés, házityúk. Javallat: Sertés: a Lawsonia 
intracellularis okozta proliferatív enteropathia gyógykeze-
lésére és megelőzésére, ha a betegséget állomány szinten 
diagnosztizálták. Házityúk: a Mycoplasma gallisepticum és 
a M. synoviae okozta légzőszervi fertőzések gyógykezelé-
sére és megelőzésére, ha a betegséget állományszinten di-
agnosztizálták. A Clostridium perfringens okozta elhalásos 
bélgyulladás kezelésére és megelőzésére, ha a betegséget 
állományszinten diagnosztizálták. ÉEVI: Házityúk, Takar-
mányhoz keverve, Ehető szövetek: 1 nap.
Használata árutojók kezelésére nem engedélyezett. Sertés, 
Takarmányhoz keverve, Ehető szövetek: 0 nap.
PHARMASIN WSG POR 1.1 KG, 110 G
Hatóanyag: 1000 mg tilozin 1,1g tilozin-tartarát granulátum-
ban. Célállat faj: Borjú, sertés, házityúk, pulyka. Javallat: 
Borjú: Mycoplasma fajok által okozott tüdőgyulladás kezelé-
sére és metafilaxisára. Sertés: a coplasma hyopneumoniae 
és a Mycoplasma hyorhinis okozta enzootiás pneumonia 
gyógykezelésére és megelőzésére, ha a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták. A Lawsonia intracellularis 
által okozott proliferatív enteropathia gyógykezelésére és 
megelőzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosz-
tizálták. Házityúk: M. synoviae és a M. gallisepticum által 
okozott idült légzőszervi megbetegedés (CRD) kezelésére 
és metafilaxisára. C. perfringens okozta elhalásos bélgyul-
ladás kezelésre és metafilaxisára. Pulya: M. gallisepticum 
által okozott fertőző szinuszitisz kezelésére és metafilaxi-
sára. ÉEVI: Szarvasmarha, szájon át történő alkalmazás, 
Ehető szövetek: 12 nap. Házityúk, szájon át történő alkal-
mazás, Ehető szövetek: 1 nap. Pulyka, szájon át történő 
alkalmazás, Ehető szövetek: 2 nap. Tojás: 0 nap.
Sertés, szájon át történő alkalmazás, Ehető szövetek: 1 
nap.
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*Nettó 50 000 Ft feletti vásárlás esetén (olló, csipesz, tűfogó, érfogó, bélfogó, szikepenge, szikenyél) 
7% kedvezményt adunk. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az 
akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott 
megrendelésre érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!
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KÉZI-
ESZKÖZÖK 7%

KEDVEZMÉNY*

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201865
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 *Nettó 30 000 Ft feletti vásárlás esetén (olló, csipesz, tűfogó, érfogó, bélfogó, szikepenge, szikenyél) 5% 
rabattot adunk. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós meg-
rendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 

érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!
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!

KÉZI-
ESZKÖZÖK

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

5%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201866
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*Nettó 15 000 Ft feletti vásárlás esetén (olló, csipesz, tűfogó, érfogó, bélfogó, szikepenge, szikenyél) 3% 
rabattot adunk. A kupont tépje ki és adja le a vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós meg-
rendelés. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre 

érvényes. Az akció a készlet erejéig érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!
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KÉZI-
ESZKÖZÖK 3%

KEDVEZMÉNY*

A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BIZONYLAT SORSZÁMA:

PMK 201867
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Minden 
10 és 12 kg-os  

Farmina Vet Life 
diétás eledelre!

20%
KEDVEZMÉNY*

*A kedvezmény a listaárakból kerül levonásra! Minden 10 kg-os, illetve 12 kg-os Farmina Vet Life eledelre 
20% kedvezményt biztosítunk. Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián 
leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

PMK 201868
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* Kérjen Vet Life starter gyógytáp csomagot rendelőjébe és ajándékba adunk egy 50 000 Ft értékű üveg-
szekrényt. A starter csomag értéke Nettó 100 000 Ft.

VETLIFE ÜVEG
SZEKRÉNY

AJÁNDÉK

PMK 201869

AJÁNDÉK
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*Nettó 20 000 Ft feletti Vet Life konzerv vásárlás esetén 15% kedvezményt adunk. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 
Az akciós rendelés kedvezménye és más kedvezmények nem vonhatóak össze!

TÁPANYAG MINDEN FALATBAN

Farmina Vet Life
Természetes táplálkozási megoldások 
 a kutyák és macskák jóllétéért.

www.Farmina.hu

15%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201759
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mindig mozgásban, mindig boldogan. 

Vásároljon 1 db 
Happy&Fit 12 kg-os tápot 

és ajándékba adunk 
1 db kiváló minőségű, 

polár, nagy méretű  
Happy&Fit FekHelyet!

Ajándék értéke 
zsákonként: 4990 Ft

+ajándék!

www.happyandfit.eu

Az akció kizárólag a PMK idején leadott megrendelésekre érvényes, más akcióval nem vonható össze!
Kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes! Az ajándék fekhely készlete limitált!
A képek csak illusztrációk!

Kuponkód: PMK 201873
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100% 
bárány*

Szuperprémium minőségű Professional táp:

Sensitive Lamb 20 kg 
- Hipoallergén formula,érzékeny, felnőtt kutyáknak. Csirkementes. 100 % bárány-
hússal*. A Happy&Fit Professional Sensitive Lamb táp HIPOALLERGÉN formulájának 
köszönhetően ideális választás takarmányallergiára hajlamos, érzékeny emésztésű 
vagy  válogatós kutyák számára. 

ÚJ!

H

IPOA L L E R GÉN

HIPOALLERGÉN

SPecIaL Herb MIx: 
GyóGyNövÉNyEkkEL

NéMet MINőSég

KeDVeZő ÁrON, teNyéSZtőKNeK 
máR 604 Ft-os kG áRtóL!

í z L E tEs  HÚSOKKaL, 
ÁLLatI ereDetű feHérJe 
eLSő HeLyeN!

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

kg-os ár csak 750 Ft

Prémium minőségű Professional tápok:

Welpen xL 20 kg 
- 4 hetes kortól ajánljuk nagytestű kölyökkutyáknak. Ízletes, friss baromfihússal, 
rizzsel, cukorrépapéppel, hallal, halolajjal, kagylóval, almatörköllyel, gyógynövé-
nyekkel. 

balance 20 kg 
- Felnőtt, érzékeny emésztésű vagy válogatós kutyáknak ajánljuk. Ízletes baromfi-
hússal, kölessel, rizzsel, cukorrépával, jukkával, almatörköllyel, gyógynövényekkel. 

Power 20 kg 
- Felnőtt, aktív kutyáknak ajánljuk. Ízletes baromfi, sertés és marhahússal, állati 
eredetű zsírokkal, rizzsel és lenmaggal. 

energy Plus 20 kg 
- Felnőtt, munkakutyáknak ajánljuk, magas fehérje és zsírtartalommal a maximális 
erő és lendület fenntartásához. Lenmaggal, répapéppel, halolajjal.

kg-os ár csak 630 Ft
12 590 Ft

kg-os ár csak 565 Ft
11 290 Ft

kg-os ár csak 550 Ft
10 990 Ft

kg-os ár csak 630 Ft
12 590 Ft

a teljesítmény F É m j E L E z v E

Vásároljon 3 db Happy&fit 
Professional 20 kg-os tápot 
és aJÁNDéKba aDuNK

1 db Happy&fit VíZLePergetőS,
DIVatOS MeLLéNyt!

AJÁNDÉK
mellény**!

limitált készlet!

happyandfit.eufacebook.com/happyandfit

**A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. Minimum 3 db 20 kg-os 
Happy&Fit táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban az 1 db mellényt ajándékba adni. Az ajánlat csomagajánlatnak 
minősül, azaz 1 csomag 3 db 20 kg-os Happy&Fit tápot tartalmaz és 1 db ajándék mellényt, 2 csomag 6 db 20 kg-os Happy&Fit tápot 
tartalmaz és 2 db ajándék mellényt, és így tovább… A mellényből LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció 
más akcióval nem vonható össze. A promóció 2018. november 1-től érvényes visszavonásig.

fÉrfi

Nő  i

egyeDI IgéNyeKre SZabOtt 
tÁPSOr: 
ÉRzÉkENy EmÉsztÉsű, csiRkEhúsRA 
ALLERGiás kutyákNAk, NAGytEstű 
köLyökkutyákNAk, Aktív kutyák-
NAk, muNkAkutyákNAk

14 990 Ft

*Állati eredetű fehérjeforrásként kizárólag bárányból származó fehérjét tartalmaz.

a mellény 
értéke 6 990 Ft. 
ez zsákonként 
2 330 Ft-os 
ajánDéK!

Kuponkód: PMK 201874
96



100% 
bárány*

Szuperprémium minőségű Professional táp:

Sensitive Lamb 20 kg 
- Hipoallergén formula,érzékeny, felnőtt kutyáknak. Csirkementes. 100 % bárány-
hússal*. A Happy&Fit Professional Sensitive Lamb táp HIPOALLERGÉN formulájának 
köszönhetően ideális választás takarmányallergiára hajlamos, érzékeny emésztésű 
vagy  válogatós kutyák számára. 

ÚJ!

H

IPOA L L E R GÉN

HIPOALLERGÉN

SPecIaL Herb MIx: 
GyóGyNövÉNyEkkEL

NéMet MINőSég

KeDVeZő ÁrON, teNyéSZtőKNeK 
máR 604 Ft-os kG áRtóL!

í z L E tEs  HÚSOKKaL, 
ÁLLatI ereDetű feHérJe 
eLSő HeLyeN!

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

kg-os ár csak 750 Ft

Prémium minőségű Professional tápok:

Welpen xL 20 kg 
- 4 hetes kortól ajánljuk nagytestű kölyökkutyáknak. Ízletes, friss baromfihússal, 
rizzsel, cukorrépapéppel, hallal, halolajjal, kagylóval, almatörköllyel, gyógynövé-
nyekkel. 

balance 20 kg 
- Felnőtt, érzékeny emésztésű vagy válogatós kutyáknak ajánljuk. Ízletes baromfi-
hússal, kölessel, rizzsel, cukorrépával, jukkával, almatörköllyel, gyógynövényekkel. 

Power 20 kg 
- Felnőtt, aktív kutyáknak ajánljuk. Ízletes baromfi, sertés és marhahússal, állati 
eredetű zsírokkal, rizzsel és lenmaggal. 

energy Plus 20 kg 
- Felnőtt, munkakutyáknak ajánljuk, magas fehérje és zsírtartalommal a maximális 
erő és lendület fenntartásához. Lenmaggal, répapéppel, halolajjal.

kg-os ár csak 630 Ft
12 590 Ft

kg-os ár csak 565 Ft
11 290 Ft

kg-os ár csak 550 Ft
10 990 Ft

kg-os ár csak 630 Ft
12 590 Ft

a teljesítmény F É m j E L E z v E

Vásároljon 3 db Happy&fit 
Professional 20 kg-os tápot 
és aJÁNDéKba aDuNK

1 db Happy&fit VíZLePergetőS,
DIVatOS MeLLéNyt!

AJÁNDÉK
mellény**!

limitált készlet!

happyandfit.eufacebook.com/happyandfit

**A promóció a készlet erejéig, kizárólag nagykereskedelmi bruttó áron történő vásárlás esetén érvényes. Minimum 3 db 20 kg-os 
Happy&Fit táp egyszerre történő megvásárlása esetén áll módunkban az 1 db mellényt ajándékba adni. Az ajánlat csomagajánlatnak 
minősül, azaz 1 csomag 3 db 20 kg-os Happy&Fit tápot tartalmaz és 1 db ajándék mellényt, 2 csomag 6 db 20 kg-os Happy&Fit tápot 
tartalmaz és 2 db ajándék mellényt, és így tovább… A mellényből LIMITÁLT készlet áll rendelkezésre! A képek csak illusztrációk. Az akció 
más akcióval nem vonható össze. A promóció 2018. november 1-től érvényes visszavonásig.

fÉrfi

Nő  i

egyeDI IgéNyeKre SZabOtt 
tÁPSOr: 
ÉRzÉkENy EmÉsztÉsű, csiRkEhúsRA 
ALLERGiás kutyákNAk, NAGytEstű 
köLyökkutyákNAk, Aktív kutyák-
NAk, muNkAkutyákNAk

14 990 Ft

*Állati eredetű fehérjeforrásként kizárólag bárányból származó fehérjét tartalmaz.

a mellény 
értéke 6 990 Ft. 
ez zsákonként 
2 330 Ft-os 
ajánDéK!
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w w w. h a p p y a n d f i t . e u

kölyökkutyáknak bárányhússal, 
marhahússal, rizzsel 

és lenmagolajjal  

We l p e n  L a m m & R i n d  
 mi t  R e i s  &  L e i n ö l  

400 g, 800 g
felnőtt kutyáknak vadhúsokkal, 
bárányhússal, burgonyával és 

sáfrányos szeklice olajjal 

W i l d & L a m m  
 mi t  K a r t o f f e l n  &  D i s t e l ö l  

400 g, 800 g

felnőtt kutyáknak csirkehússal, 
szarvashússal, almával és 
sáfrányos szeklice olajjal 

H u h n & H i r s c h   
mi t  A p f e l  &  D i s t e l ö l  

400 g, 800 g
idős kutyáknak, bárányhússal, 

marhahússal, zabpehellyel 
és lenmagolajjal 

S e n i o r  L a m m & R i n d  
 mi t  Ha f e r f l o c k e n  &  L e i n ö l  

400 g, 800 g

felnőtt kutyáknak kacsahússal, 
sonkával, sütőtökkel és aloe verával 

E n t e & S c h i n k e n  
 mi t  Kü r b i s  &  A l o e  V e r a  

400 g, 800 g

felnőtt kutyáknak marhahússal, 
pulykahússal, vörösáfonyával, 

sáfrányos szeklice olajjal  

R i n d & P u t e   
 mi t  C r an b e r r i e s  &  D i s t e l ö l 

 400 g, 800 g

400 g:   377 Ft
800 g:   685 Ft

verhetetlen ajánlat 
ebben a minőségben!

kedvező ár/érték arány

*A PMK IDEJE ALATT 1 gyűjtő (6 db) 800 g-os Happy&Fit konzerv vásárlása esetén, 10% kedvezményt 
biztosítunk! Rendelését a Happy&Fit pultnál adhatja le! A képek csak illusztrációk.

német minőségű,
szuperprémium konzervek

kedvencének 

PMK 201875

10%
KEDVEZMÉNY*

6 DB 800 G-OS 
HAPPY&FIT KONZERV 

VÁSÁRLÁSAKOR
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Vásároljon 2 db 
12 kg-os 12,5 kg-os, 

15 kg-os vagy 18 kg-os 
Eukanuba tápot és 
ajándékba 

adunk 
1 db Eukanuba 

táptartót!*

Vásároljon 4 db 
12 kg-os 12,5 kg-os, 

15 kg-os vagy 18 kg-os 
Eukanuba tápot és 
ajándékba 

adunk 
4 db Eukanuba 

táptartót!*

Biztosíts hosszú, EgészségEs 
élEtEt kutyádnak!

www.eukanuba.hu

*Az akció kizárólag a fenti 2 zsák + 1 ajándék táptartó vagy 4 zsák + 4 ajándék táptartó csomag akciókban érvényes, más 
akcióval nem vonható össze! Kizárólag nagykereskedelmi bruttó árak esetén érvényes! Az ajándék táptartó készlet limitált! 
Az akció más akcióval nem vonható össze! A képek csak illusztrációk.

A 4 db táptartó 

értéke összesen 

19 960 Ft.

Ez táptartóként 

4 990 Ft-os

AJÁNDéK!

Kuponkód: PMK 201876
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*Nettó 20 000 Ft feletti N&D konzerv vásárlása esetén 15% kedvezményt adunk. Az akció csak 2018. 
november 17-én a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. 
Az akciós rendelés kedvezménye és más kedvezmények nem vonhatóak össze!

Natural & Delicious 
A kizárólag természetes összetevőkkel 
készült ínyenc eledelek, tálalva! 

Táplálási Rendszer Ragadozóknak - Nedves eledekkel 

GU
M

 & CARRAGEEN
ANWITHOUT

MADE

      www.Farmina.hu

KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES 
ÖSSZETEVŐKKEL KÉSZÜLT ELEDELEKGENTLE STEAM COOKIN

G

15%
KEDVEZMÉNY*

PMK 201877
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*A kedvezmény a listaárakból kerül levonásra! Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment 
Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

Glutén és 
kukorica 
mentes

GMO 
Mentes

Könnyen 
emészthető Zöldségekkel

Jutalomfalatok 15%
KEDVEZMÉNY*

Minden 6 és 12 db-os 

kiszerelésű jutalomfalathoz  

praktikus, zárható, fém 

tárolódobozt adunk 

AJÁNDÉKBA! 

+

Fogproblémák megelőzésére! 

Játékos fogápolás minden nap!

PMK 201870
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*csak egész karton rendelhető!
Az árak a 15% kedvezményt és az ÁFA-t tartalmazzák!

Fogkefe* Aligátor* 

Megrendelő neve: .............................................................

Megrendelő címe: .............................................................

Fogkefe 
WHZ323 M (12db/cs.)
WHZ304 L (6db/cs.)

Akciós ár

2 124 Ft

Aligátor 
WHZ320 M (12db/cs.)
WHZ307 L (6db/cs.)

Akciós ár

2 124 Ft

Sün 
WHZ315 L (6db/cs.)

Akciós ár

2 124 Ft

WHZ202 S (150db/#)

Listaár: 13 599 Ft/# 
91 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ207 L (30db/#)

Listaár: 8 499 Ft/# 
283 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ223 M (75db/#)

Listaár: 13 599 Ft/# 
181 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ204 L (30db/#)

Listaár: 10 199 Ft/# 
340 Ft/db

Rendelés .................#

Sün* 

WHZ200 XXS (935db/#)

Listaár: 17 849 Ft/# 
19 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ201 XS (350db/#)

Listaár: 16 149 Ft/# 
46 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ222 S (150db/#)

Listaár: 11 049 Ft/# 
74 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ220 M (75db/#)

Listaár: 10 199 Ft/# 
136 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ215 L (30db/#)

Listaár: 8 499 Ft/# 
283 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ221 XL (16db/#)

Listaár: 7 649 Ft/# 
478 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ219 XL (30db/#)

Listaár: 14 449 Ft/# 
482 Ft/db

Rendelés .................#

Stix* 

WHZ216 S (150db/#)

Listaár: 11 049 Ft/# 
74 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ217 M (100db/#)

Listaár: 14 499 Ft/# 
144 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ218 L (50db/#)

Listaár: 13 599 Ft/# 
272 Ft/db

Rendelés .................#

WHZ227 XS (350db/#)

Listaár: 13 599 Ft/#
39 Ft/db

Rendelés .................# 

Aláírás, P.h.
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*A kedvezmény a listaárakból kerül levonásra! Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment 
Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

15%
KEDVEZMÉNY*

Eredeti kanadai recetúra alapján
CLASSIC - NATURE - LINE

Átfogó táplálkozási koncepció 
minden kutya számára.

 Nem tartalmaz búzát
 + Kagyló kivonat
 Immun komplex

 Fényes, selymes szőrzet
 Soft termékek puha tápszemekkel 

 Harmonikus növekedés
 Öregedésgátló hatás

 Súlykontroll
 Fokozott energia átvitel

DOG
PMK 201871
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KEDVEZMÉNY*Mini Puppy 
Bárány&Rizs 

Maxi Puppy 
Szárnyas&Köles

500 g
959 Ft

2 kg
2 329 Ft

15 kg
10 979 Ft

Puppy 
Bárány&Rizs 

2 kg
2 399 Ft

2 kg
2 399 Ft

15 kg
12 359 Ft

Megrendelő neve: .............................................................

Megrendelő címe: .............................................................
Aláírás, P.h.

..........db..........db ..........db ..........db..........db

Maxi Adult 
Szárnyas&Köles

Light 
Bárány&Rizs 

Soft Senior 
Csirke&Rizs 

Active 
Csirke&Rizs 

2 kg
2 259 Ft

15 kg
10 979 Ft

2 kg
2 329 Ft

15 kg
10 979 Ft

2 kg
2 329 Ft

15 kg
10 979 Ft

2 kg
2 539 Ft

15 kg
12 349 Ft

..........db..........db..........db ..........db..........db..........db..........db ..........db

Soft Adult 
Lazac&Rizs 

2 kg
2 469 Ft

15 kg
12 349 Ft

Adult 
Csirke&Rizs 

2 kg
2 259 Ft

15 kg
10 289 Ft

Adult 
Bárány&Rizs 

2 kg
2 399 Ft

15 kg
12 349 Ft

Mini Adult 
Bárány&Rizs 

2 kg
2 399 Ft

15 kg
13 039 Ft

..........db ..........db ..........db..........db ..........db ..........db ..........db..........db

..........db

Az árak a 15% kedvezményt és az ÁFA-t tartalmazzák!
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*A kedvezmény a listaárakból kerül levonásra! Az akció csak 2018. november 17-én a Praxismenedzsment 
Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható össze!

15%
KEDVEZMÉNY*

 Gabonamentes
 Mobilitás komplex

 Természetes sejtvédelem
 Fényes, selymes szőrzet

 Stabil bélflóra
 Soft termék puha tápszemekkel 

DOG
Gabonamentes terméksor 
az összetevőkre érzékeny 

kutyák részére.

HOLISTIC - NATURE - LINE
Eredeti kanadai recetúra alapján

PMK 201872
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Megrendelő neve: .............................................................

Megrendelő címe: .............................................................
Aláírás, P.h.

2 kg
3 639 Ft

2 kg
3 639 Ft

Active 
Lazac&Burgonya

12 kg
17 849 Ft

feh
érje/zsír

28/20

2 kg
3 429 Ft

Adult 
Bárány&Burgonya

12 kg
16 479 Ft

feh
érje/zsír

25/15

Soft Adult 
Strucc&Burgonya

12 kg
17 849 Ft

feh
érje/zsír

23/13

2 kg
3 429 Ft

Puppy 
Bárány&Burgonya

12 kg
15 789 Ft

feh
érje/zsír

29/18

..........db ..........db

..........db..........db

..........db ..........db

..........db..........db

Az árak a 15% kedvezményt és az ÁFA-t tartalmazzák!
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*10 doboz BiogenicPET Vitality Small vagy Large tabletta vásárlása esetén, ajándékba adunk 2 doboz azo-
nos BiogenicPET Vitality tablettát! Az akcióban szereplő termékek vegyesen is megvásárolhatóak, ebben az 
esetben az ajándék 1 doboz Vitality Large és 1 doboz Vitality Small tabletta. A kupont tépje ki és adja le a 
vevőszolgálati pultnál, mert csak így érvényes az akciós megrendelés. Az akció csak 2018. november 17-én 
a Praxismenedzsment Konferencián leadott megrendelésre érvényes. Az akció más akcióval nem vonható 
össze!

VITALITY 
SMALL/LARGE 

BiogenicPET 10+2
PMK 201879

AKCIÓ*
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ÚJ, NAGYOBB MÉRET!
40-60 KG-OSKUTYÁK RÉSZÉRE

facebook.com/felelosgazdik
Macskákon történő
alkalmazás tilos!www.felelosallattartas.hu www.advantix.hu

Kullancsok, bolhák, legyek, szúnyogok, szőrtetvek elleni spot on kutyák részére

5 MÉRETBEN, 
5 FÉLE VÉRSZÍVÓ ELLEN*

MÁR NAGY KUTYÁKNAK IS!

*A termékkel kapcsolatos bővebb információkat a termék dobozában található,
illetve a www.felelosallattartas.hu honlapunkon olvasható használati utasítás tartalmazza.

Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
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Az Advocate használatával 
nemcsak a szívféreg, hanem 

a bőrféreg kifejlődése is megelőzhető. 

 D. immitis mikrofilária, L3 és L4 ellen.
 D. repens mikrofilária, L3 és kifejlett alakjai ellen.

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
06 80 201 399 (munkanapokon 9-16 óráig)
www.felelosallattartas.hu

A szúnyogok, mint vektorok (pl. Culex, Aedes fajok) 
különféle kórokozókat terjeszthetnek.

Az Advantix használatával a szúnyogok 
távoltarthatók a kutyától.
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ELŐZD MEG A DIROFILÁRIÁK 
KIFEJLŐDÉSÉT!

ELŐZD MEG A 
SZÚNYOGCSÍPÉST!







AZ ÁLLATOKÉRT. AZ EGÉSZSÉGÉRT. ÖNÉRT. 

  *  A túladagolási ártalmatlansági vizsgálatokban, az 5 mg/kg (2,5-szeres) és 10 mg/kg (5-szörös) adagok ismételt alkalmazása 
nem idézett elő nemkívánatos klinikai tüneteket, kóros klinikai kémiai értékeket vagy jelentős szövettani eltéréseket.

Alkalmazás előtt olvassa el az érvényes használati utasítást!     Lezárás dátuma: 2017. 12. 19.

VÁLTOZNAK AZ IDŐK, 
AHOGYAN AZ  

OSZTEOARTRÓZIS  
TERÁPIÁJA IS

Biztonságos*  
fájdalomcsillapítás   

1 HÓNAPON ÁT
TABLETTÁVAL1



AZ ÁLLATOKÉRT. AZ EGÉSZSÉGÉRT. ÖNÉRT. 

Suvaxyn® = (m ×c irco) 2

ZSENIÁLIS FORMULA
ÚJ FEJLESZTÉS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE A ZOETIS KERESKEDELMI KÉPVISELŐJÉT!

Alkalmazás előtt olvassa el az érvényes használati utasítást!    Lezárás dátuma: 2018. június 20.

Felhasználásra kész inaktivált kombinált vakcina PCV-2 és Mycoplasma hyopneumoniae ellen.

3 hetes kortól adható, egydózisú vakcina.

„Cell-free” – Mycoplasma hyopneumoniae sejtes elemektől mentes: tiszta Mycoplasma hyopneu-
moniae antigén – nagyon hatékony celluláris immunitást vált ki a régi, „sejtes”  vakcinákhoz képest.

„Antibody free” – a mycoplasma tenyészet nem tartalmaz PCV2 ellenanyagokat.

A MetaStim vivőanyag az egyik legjobban tolerálható és az egyik leghatékonyabb adjuváns.

Egy PCV2/M.hyo kombinált vakcina, amely több, mint két meglévő termék kombinációja.

A fotó illusztráció.

Ásvány
iolaj-m

entes



™

A művészi alkotás Bruce-nak.
A mozgás az Onsiornak™ (robenacoxib) köszönhető.

Bruce

Az Onsior, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak. © 2018 Elanco Animal Health. HUCAFONS00006a. All rights reserved.

1. Onsior a készítmény jellemzőinek összefoglalója

Új javallat: macskák  
idült vázizomrendszeri 
rendellenességeinek 
kezelése1

Kezelje pácienseinek fájdalmát, hogy azok teljes életet éltessenek 

Bízzon az Onsior 6 mg-os tablettában, amely macska pácienseinek szabadabb mozgást biztosít. 
Az Onsior 6g tabletta macskák számára, rövid felszívódási idejének köszönhetően gyorsan hat, 
így a macskák műtéttel vagy vázizomrendszeri rendellenességeivel kapcsolatos hatékony 
fájdalomcsillapítást és gyulladáscsökkentést biztosít.1 A robenacoxib egy szelektív COX-2  
gátló, napi egyszeri adagolással. A vérből gyorsan kiürül, ellenben a gyulladás helyén  
perzisztál, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.1

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Onsior 6 mg tabletta macskáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Tablettánként tartalmaz: Hatóanyag: Robenakoxib 6 mg. A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 3. GYÓGYSZERFORMA: Tabletta. Kerek, bézs, vagy barna színű tabletta; a tabletták egyik felén az „NA”, a másik felén az „AK” jelölés látható. 4. KLINIKAI JELLEM-
ZŐK: 4.1 Célállat faj(ok): Macska. 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: Macskák váz- és izomrendszeri rendellenességeivel összefüggő akut vagy krónikus fájdalom és gyulladás kezelésére. Az ortopédiai műtétekhez társuló közepes erősségű fájdalom és gyulladás csökkentésére macskáknál. 4.3 Ellenjavallatok: Gasztrointesztinális fekélyben szenvedő macskáknál nem alkalmazható. Nem alkal-
mazható kortikoszteroidok vagy más nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) egyidejű alkalmazása esetén. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható vemhesség és laktáció ideje alatt (lásd 4.7 szakasz). 4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: Nincs. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos 
különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlanságát 2,5 kg testtömeg alatti, vagy 4 hónapnál fiatalabb macskákon nem vizsgálták. A készítmény alkalmazása csökkent szív-, vese-, vagy májfunkcióval, vagy dehidrált, hipovolémiás illetve alacsony vérnyomással bíró macskánál további kockázatot jelenthet. Ha a készítmény 
alkalmazása nem kerülhető el, a macskákat folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani. Hosszantartó kezelés esetén a szükséges adagolás ellenőrzésére rendszeres állatorvosi betegvizsgálat javasolt. Klinikai vizsgálatok során a robenakoxib 12 héten keresztül történő adagolását a legtöbb macska jól tolerálta. Az állatgyógyászati készítmény szigorú állatorvosi ellenőrzés mellett alkalmazandó, ha a macskánál 
gasztrointesztinális fekély kockázata áll fenn, vagy ha a macska korábban más NSAID-vel szemben intoleranciát mutatott. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Az állatgyógyászati készítmény használata után mosson kezet. Kisgyermekeknél a készítmény véletlen szervezetbe jutása növeli a nem-szteroid gyulladáscsökkentők káros hatásának kockázatát. Véletlen lenye-
lés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Terhes nőknél, különösen előrehaladott terhesség esetén, a készítmény bőrrel történő tartós érintkezése megnöveli a magzatban a ductus arteriosus idő előtti záródásának kockázatát. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): 6 napig tartó klinikai vizsgálatok során gyakran tapasztaltak 
enyhe, múló hasmenést, lágy bélsarat, vagy hányást és nagyon ritkán levertséget. Fennálló krónikus váz- és izomrendszeri rendellenesség esetén az Onsiorral kezelt és placebot kapó macskáknál a 12 hétig tartó klinikai vizsgálatok során nagyon gyakran tapasztaltak hányást, valamint a kezelést gyakran kísérte étvágytalanság, hasmenés, levertség és rendellenes székletürítés. A mellékhatások gyakoriságát 
az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik), gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb 
mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás: Nem alkalmazható vemhesség és laktáció ideje alatt, mert a robenakoxib ártalmatlansága nem igazolt macskák vemhessége és laktációja idején, vagy tenyésztésre szánt macskáknál. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Az Onsior nem alkalmazható más 
nem-szteroid gyulladáscsökkentők vagy glükokortikoszteroidok egyidejű alkalmazása mellett. Más gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel történő előkezelés további vagy fokozott káros hatást eredményezhet, és ennek megfelelően az ilyen szerekkel történő kezelés kezelés-mentes időszakában legalább 24 órás megfigyelés után kezdhető csak meg az Onsior készítménnyel történő kezelés. Ennek ellenére a 
kezelés-mentes időszak során figyelembe kell venni az előzetesen használt készítmények farmakokinetikai tulajdonságait. A renális áramlást befolyásoló gyógyszerekkel, pl. diuretikumokkal vagy angiotenzin-átalakító enzim (ACE) gátlószerekkel történő egyidejű kezelés kórházi megfigyelést igényel. Egészséges macskáknál,  vizelethajtó furosemid kezelés mellett, vagy a nélkül, az Onsior együttes adása az 
ACE inhibitor benazeprillel 7 napon keresztül nem volt semmilyen negatív hatással a plazma aldosteron koncentrációjára, a renin aktivitásra vagy a glomerulus filtrátum arányára. A célállat fajra vonatkozóan nincs adat az ártalmatlanságra és általában nincs adat a robenakoxib és a benazepril kombinált kezelésre vonatkozóan. Mivel az anesztezia befolyásolhatja a renális perfúziót, a lehetséges vese kompli-
kációk csökkentése céljából parenterális folyadák terápia használata megfontolandó NSAID-ok perioperációs alkalmazásakor. A valószínűsíthetően vesetoxikus hatóanyagokkal történő egyidejű kezelés kerülendő, mert a vesemérgezés fokozott kockázata állhat fenn. Más nagyfokú fehérjekötő tulajdonsággal rendelkező hatóanyagokkal történő egyidejű kezelés során verseny alakulhat ki a robenakoxib és a 
másik hatóanyag között a fehérje megkötése iránt, és ez toxikus hatásokat eredményezhet. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Szájon át történő alkalmazásra. Táplálék nélkül, vagy kis mennyiségű táplálékkal alkalmazandó. Az Onsior tabletta könnyen beadható és a legtöbb macska szívesen elfogadja. A tabletták nem felezhetők és nem törhetők el. Az ajánlott robenakoxib mennyiség 1 mg/testtömeg-ki-
logramm, 1–2,4 mg/ttkg dózistartományban. Naponta egyszer, minden nap azonos időben az alábbi számú tablettát kell beadni. Testtömeg (kg): 2,5-től < 6: 1 tabletta. Testtömeg (kg): 6-tól 12: 2 tabletta. Akut váz- és izomrendszeri problémák kezelése: 6 napig. Krónikus váz- és izomrendszeri rendellenességnél: A kezelés időtartamát egyedileg kell megállapítani. Lásd a 4.5 szakaszt. A klinikai 
reakció rendszerint 3–6 hét alatt jelentkezik. A kezelést abba kell hagyni 6 hét után, ha nincs klinikai javulás. Ortopédiai műtét: Az ortopédiai műtét előtt egyszeri szájon át történő kezelésként kell alkalmazni. A premedikációt csak butorfanol-érzéstelenítéssel kombinációban szabad alkalmazni. A tablettá(ka)t táplálék nélkül, a műtét előtt legalább 30 perccel kell beadni. A műtétet követően a napi egy-
szeri adagolás legfeljebb további két napig folytatható. Amennyiben szükséges, további, opioidokkal végzett fájdalomcsillapító kezelés javasolt. Az Onsior tabletta és az Onsior injekció felváltott használatát célállatokon végzett ártalmatlansági vizsgálatokban jól tolerálhatónak találták a macskáknál. Macskáknál az Onsior tabletta és az Onsior injekció felváltva használható az adott gyógyszerformához tarto-
zó jóváhagyott használati utasítás javallata szerint. A kezelés nem haladhatja meg (sem a tabletta, sem az injekció) a napi egy adagot. Figyelembe kell venni, hogy a két formuláció ajánlott adagja különbözik. 4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges: Egészséges, fiatal, 7–8 hónapos macskáknál szájon át beadott robenakoxib nagyfokú túladagolásának (4, 
12, vagy 20 mg/ttkg/nap hat héten keresztül) hatására mérgezés jelei nem mutatkoztak, beleértve a gasztrointesztinális-, vese-, vagy májmérgezés bármely jelét, és nem volt hatással a vérzési időre sem.  Szájon át beadott robenakoxibnak (Onsior tabletta) a maximális ajánlott dózis (2,4 mg, 7,2 mg, 12 mg/ttkg) 6 hónapon keresztüli, nagyfokú, ötszörös túladagolását egészséges, fiatal, 7–8 hónapos 
macskák jól tolerálták. A kezelt állatokban a testtömeg gyarapodás csökkenését figyelték meg. A nagy adaggal kezelt csoportban a vesetömeg csökkent és esetenként összefüggést mutatott tubuláris vese degenerációval/regenerációval, de veseműködési zavart, vagy a klinikai paraméterekben kóros eltérését nem okozott. 4 hónapos macskákban az Onsior tabletta és az Onsior injekció felváltott használata 
mellett az ajánlott adag háromszorosát adagolva (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoxib/ttkg szájon át és 2,0 mg, 4,0 mg, 6,0 mg robenakoxib/ttkg bőr alá), egyes esetekben összefüggést állapítottak meg az alkalmazott adag és az injekció beadásának helyén kialakult ödéma, valamint a bőr alatti kötőszövetben kialakult minimálistól enyhéig terjedő félheveny/idült gyulladás között. A QT szakasz adagfüggő 
növekedése, csökkent pulzusszám és ennek megfelelően emelkedett légzésszám volt megfigyelhető laboratóriumi kísérletekben. Nem volt megfigyelhető komoly hatás a testtömegre, a vérzési időre, és semmi nyoma nem volt gyomor-bélcsatorna, vese vagy májtoxicitásnak. Macskákon végzett túladagolási kísérletekben adagfüggő emelkedett QT távolságot találtak. A biológiai jelentősége az emelkedett 
QT távolságnak a normálistól való eltérése robenakoxib túladagolást követően ismeretlen. 2 vagy 4 mg/ttkg egyszeri intravénás robenakoxib adagolásakor anesztetizált egészséges macskáknál nem volt megfigyelhető változás a QT távolságban. Mint bármely NSAID esetén, a túladagolás érzékeny vagy veszélyeztetett macskáknál gasztrointesztinális-, vese-, vagy májmérgezést okozhat. Nincs ismert antido-
tum. Tüneti és támogató terápia javasolt, és kezelésként a macskának gasztrointesztinális protektív szerek, és infúzióban izotóniás sóoldat adandó. 4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5.  FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: Gyulladáscsökkentő, reuma ellenes szerek, nem szteroidok, koxibok. Állatgyógyászati ATC kód: QM01AH91. 5.1 Farma-
kodinámiás tulajdonságok: A robenakoxib a koxib osztályba tartozó nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer (NSAID). A ciklooxigenáz-2 enzim (COX-2) hatásos és célzott gátlószere. A ciklooxigenáz enzim (COX) két formában van jelen. A COX-1 az enzim konstitutív formája, és védő funkciókkal rendelkezik pl. a gasztrointesztinális szervrendszerben és a vesékben. A COX-2 az enzim “indukálható” for-
mája, mely a mediátor vegyületek termeléséért felelős, beleértve a PGE2-t amely fájdalmat, gyulladást és lázat indukál. A macskák in vitro teljesvér vizsgálata során a robenakoxib szelektivitása a COX-2 esetében (IC50 0,058 μM) nagyjából 500-szor nagyobb volt a COX-1-hez (IC50 28,9 μM) képest. Az 1–2 mg/ttkg dózis esetében a robenakoxib a macskáknál a COX-2 tevékenység kifejezett gátlását okozta, és 
egyáltalán nem befolyásolta a COX-1 tevékenységet. Macskák gyulladásos modelljében a robenakoxib injekció fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatást váltott ki, és a hatás gyorsan (0,5 h) beállt. A macskákon végzett klinikai kísérletek során a robenakoxib csökkentette az heveny váz- és izomrendszeri rendellenességekkel összefüggő fájdalmat, és gyulladást, valamint a sürgősségi 
gyógyszerek alkalmazásának szükségességét, amikor ortopédiai műtétek előtt premedikácóként alkalmazták opioidokkal kombinálva. Idült váz- és izomrendszeri rendellenességet mutató (főként zártan tartott) macskákkal végzett 2 klinikai vizsgálatban a robenakoxib növelte az aktivitást és javította a viselkedés, az életminőség, a temperamentum és jó közérzet szubjektív megítélését a macskáknál. A 
különbség a robenakoxib és a placebó között szignifikáns volt (P<0,05) a páciens specifikus eredmény mérésében, de nem ért el szignifikáns szintet (P=0,07) a macska vázizom fájdalom indexében. Egy klinikai vizsgálatban, 35 krónikus váz- és izomrendszeri rendellenességben szenvedő macskából 10 állatot szignifikánsan aktívabbnak találtak 3 héten keresztül robenakoxibbal kezelve, mint placebóval, míg 
2 macska placebóval kezelve volt aktívabb és a maradék 23 macska nem mutatott szignifikáns különbséget aktivitásban a robenakoxib és a placebo kezelés között. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: Felszívódás: A robenakoxib tabletta szájon át hozzávetőlegesen 2 mg/kg adagban táplálék nélkül történő beadását követően gyorsan, fél óra elteltével (Tmax 0,5 h) kialakul a 1159 ng/ml maximális plazma 
koncentráció (Cmax) és az 1337 ng·h/ml AUC érték. A robenakoxib tabletta a napi táplálék adag egyharmadával történő beadásakor a fenti értékek, Tmax (0,5 h), Cmax (1201 ng/ml) vagy AUC (1383 ng·h/ml) változatlanok maradtak. A robenakoxib tabletta a napi teljes táplálék adaggal történő beadása a Tmax (0,5 h) értéket nem befolyásolta, azonban csökkentette a Cmax (691 ng/ml) illetve enyhén csökkentette 
az AUC (1069 ng·h/ml) értékét. A robenakoxib tabletta szervezeti biohasznosulása táplálék nélkül 49 % volt. Eloszlás: A robenakoxib eloszlása relatív alacsony (Vss 190 ml/kg) és nagymértékben kötődik a plazmafehérjékhez (> 99 %). Biotranszformáció: Macskáknál a robenakoxib metabolizációja főképp a májban zajlik. Egy laktám metabolittól eltekintve a többi metabolit nem ismert. Elimináció: A robena-
koxib a vérből gyorsan kiürül (CL 0,44 l/kg/h), intravénás beadást követően az elimináció felezési ideje (t1/2) 1,1 óra. A tabletta szájon át történő beadását követően a vérben a végső felezési idő 1,7 óra. A robenakoxib tovább, és magasabb koncentrációban marad a gyulladás helyén, mint a vérben. A robenakoxib kiürülése főként az epével történik (∼ 70 %), kisebb mértékben pedig a veséken keresztül (∼ 30 
%). A robenakoxib farmakokinetikája hím és nőstény macskáknál azonos. 6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Élesztőpor, Mikrokristályos cellulóz, Povidon (K-30), Kroszpovidon, Kolloid szilícium-dioxid, vízmentes, Magnézium-sztearát. 6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értelmezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: A kereskedelmi csomagolású állatgyógyá-
szati készítmény felhasználható: 4 év. 6.4 Különleges tárolási előírások: 25 °C alatt tárolandó. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: 1, 2, 5 vagy 10 alumínium-alumínium buborékcsomagolást tartalmazó kartondoboz, buborékcsomagolásonként 6 tablettával. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény 
vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, NÉMETORSZÁG. 8. A 
FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/08/089/001-003, EU/2/08/089/021. 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008/12/16. A forgalomba hozatali engedély megújításának dátuma: 2013/11/08. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2018/08. Erről az állatgyó-
gyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK: Nem értelmezhető. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.



Első alkalommal kialakuló 
hallójárat gyulladás?

Próbálja  
az OSURNIA-t  

először!*

* Kutyák érzékeny Staphylococcus pseudintermedius baktérium – és érzékeny Malassezia pachydermatis élesztőgomba-törzsei által okozott külső hallójárat gyulladás kezelésére javasolt.

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: OSURNIA fülgél kutyáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Hatóanyagok: 1 adag (1,2 g) tartalma: Terbinafin (terbinafinum) 10 mg, Florfenikol (florfenicolum) 10 mg, Betametazon-acetát (betamethasoni acetas) 1 mg, egyenértékű betametazon bázissal 0,9 mg. 
Segédanyag: Butilhidroxitoluol (E321) 1 mg. A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakaszt. 3. GYÓGYSZERFORMA: Fülgél. Szürkésfehér, enyhén sárga átlátszó gél. 4. KLINIKAI JELLEMZŐK: 4.1 Célállat faj(ok): Kutya. 4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként: Az akut külső hallójárat-gyulladás (otitisz externa) és kiúju-
ló hallójárat-gyulladás akut fellobbanásának kezelésére, amit Staphylococcus pseudintermedius és Malassezia pachydermatis okoz. 4.3 Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyagokkal, egyéb kortikoszteroidokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Perforálódott dobhártya esetén nem alkalmazható. 
Nem alkalmazható generalizált demodikózisban szenvedő kutyáknál. Nem alkalmazható vemhes szukáknál vagy tenyészállatoknál. 4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: Az első kezelés alkalmazása előtt a fület meg kell tisztítani. A fül tisztítása a második alkalmazás utáni 21. napig nem ismétel-
hető meg. A klinikai vizsgálatok során a fül tisztításához kizárólag fiziológiás sóoldatot használtak. A fülkagyló belső és külső oldalának átmeneti nedvessége figyelhető meg. Ez a megfigyelés a készítmény jelenlétének tulajdonítható, klinikai szempontból nincs jelentősége. A bakteriális és gombás hallójárat-gyulladás gyakran szövőd-
ménye egyéb kórformáknak. Antimikróbás kezelés alkalmazásának mérlegelése előtt megfelelő diagnózist kell felállítani, és meg kell vizsgálni az oki terápia lehetőségét. Krónikus, visszatérő külső hallójárat gyulladás kórelőzményével bíró állatoknál az állatgyógyászati készítmény hatékonyságát befolyásolhatják a bántalom alapjául 
szolgáló okok, mint például az allergia vagy az anatómiai felépítés, amennyiben ezek nem kerülnek kiküszöbölésre. 4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések: A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén a fület alaposan meg 
kell mosni. A készítmény biztonságossága nem igazolt 2 hónapnál fiatalabb vagy 1,4 kg-nál könnyebb kutyák esetén. Az állatgyógyászati készítmény alkalmazásának lehetőség szerint a fertőző kórokozók azonosításán és az érzékenységi vizsgálaton kell alapulnia. Az állatgyógyászati készítménynek a készítmény jellemzőinek összefog-
lalásában megadott utasításoktól eltérő alkalmazása növelheti a florfenikolra rezisztens baktériumok előfordulási gyakoriságát és a terbinafinra rezisztens gombák gyakoriságát, és csökkentheti az egyéb antibiotikumokkal és gombaellenes szerekkel végzett kezelés hatékonyságát. Paraziták okozta hallójárat-gyulladás esetén megfe-
lelő atkaölő kezelést kell végrehajtani. Az állatgyógyászati készítmény alkalmazása előtt a külső hallójáratot alaposan meg kell vizsgálni, megbizonyosodva, hogy a dobhártya nincs perforálva. Ismert, hogy a helyi kortikoszteroid-készítmények hosszú távú és intenzív alkalmazása szisztémás hatásokat vált ki, köztük a mellékvese mű-
ködésének gátlását (lásd 4.10 szakaszt). A kezelés megkezdése után a tolerancia vizsgálatokban csökkent kortizol szinteket figyeltek meg (az ACTH stimulálás előtt és után), mely jelezte, hogy a betametazon felszívódik és belép a keringési rendszerbe. A folyamat nem járt patológiás vagy klinikai tünetekkel és reverzibilis volt. A további 
kortikoszteroidos kezelések kerülendők. A gyanítottan vagy igazoltan belső elválasztású mirigy betegségeiben (pl. diabétesz mellitusz, csökkent vagy túlzott pajzsmirigyműködés stb.) szenvedő kutyáknál elővigyázatosan alkalmazandó. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Véletlen szembe kerü-
lés esetén a szemet alaposan ki kell öblíteni. Véletlen bőrre kerülés esetén az érintett bőrrészt vízzel alaposan le kell mosni.  Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága): A forgalomba hozatal utáni ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy nagyon ritkán átmenetileg fellépő süketséget vagy csökkent hallóképességet jelentettek főként idősebb kutyákban. A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik), gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, 
de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik), nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 4.7 Vemhesség és lak-
táció idején történő alkalmazás: A betametazon teratogén hatása laboratóriumi állatok esetében ismert. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhes és laktáló szukáknál ezért vemhesség és laktáció idején nem alkalmazható. Fertilitás: Nem alkalmazható tenyészállatoknál. 4.8 Gyógyszerkölcsönhatások 
és egyéb interakciók: A készítmény kompatibilitása fiziológiás sóoldaton kívül mással nem igazolt. 4.9 Adagolás és alkalmazási mód: Fülészeti alkalmazásra. Fertőzött fülenként egy tubus készítmény alkalmazandó. A kezelést 7 nap után meg kell ismételni. A maximális klinikai válasz a második kezelés utáni 21. napig nem észlel-
hető. Utasítások a megfelelő alkalmazáshoz: A készítmény első alkalmazása előtt ajánlatos megtisztítani és megszárítani a külső hallójáratot. A fültisztítás megismétlése a készítmény második alkalmazása utáni 21. napig nem javallott. Ha a készítménnyel történő kezelés megszakításra kerül, egy másik készítménnyel történő kezelés 
alkalmazása előtt a hallójáratokat meg kell tisztítani. 1. Nyissa ki a tubust a puha vég elfordításával. 2. Vezesse be a hajlékony puha véget a hallójáratba. 3. Nyomja meg két ujjával a tubust, hogy a készítmény bejusson a hallójáratba. 4. Alkalmazás után a fül tövének enyhe, rövid masszírozása elősegíti az állatgyógyászati készítmény 
egyenletes eloszlását a hallójáratban. Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges: Az ajánlott adag fülbe történő ötszöri alkalmazása, egymás után egy hét elteltével, 5 egymást követő héten (összesen 5 tubus hat alkalmazása fülenként vagy 10 tubus 
alkalmazása kutyánként) 10-14 kg tömegű keverék kutyáknál nedves belső és külső fül klinikai jeleit eredményezte (a készítménynek tulajdonították). Egyoldalú hólyagképződésnek a dobhártya hámján (fülenként 1 tubus vagy kutyánként 2 tubus hat, egymás után egy hét elteltével történő alkalmazása után is megfigyelték), a nyálka-
hártya egyoldalú fekélyesedésének a középfül felszínén vagy a szérum kortizol szintjének a normál referenciatartomány alá csökkenésének az adrenokortikotróp hormon stimulációt követően nem voltak klinikai jelei. A mellékvese és csecsemőmirigy csökkent tömege, amelyet a mellékvesekéreg sorvadása és csecsemőmirigy limfoid 
elemeinek kiürülése kísér a csökkent kortizolszintekkel összefüggésben, összhangban vannak a betametazon farmakológiai hatásával. Ezek az eredmények reverzibilisnek tekinthetők. A dobhártya hámjának átmeneti felhólyagzása is valószínű az epiteliális migráción keresztül, amely a dobhártya és a hallójárat egy természetes öntisz-
tító és önjavító mechanizmusa. Emellett a kutyáknál a vörösvérsejtszám, a hematokrit, a totál protein, az albumin és az alanin-aminotranszferáz enyhe emelkedését figyelték meg. Ezekhez az eredményekhez nem társultak klinikai jelek. 4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k): Nem értelmezhető. 5. FARMAKOLÓGIAI 
TULAJDONSÁGOK: Farmakoterápiás csoport: fülészeti gyógyszerek, kortikoszteroidok és fertőzés elleni szerek kombinációi. Állatgyógyászati ATC kód: QS02CA90. 5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok: Az állatgyógyászati készítmény három hatóanyag fix kombinációja (kortikoszteroid, gombaellenes szer és antibiotikum): A beta-
metazon-acetát a glükokortikoszteroidok diészter-osztályához tartozik, erős intrinsic glükokortikoid hatással rendelkezik, azaz egyaránt csökkenti a gyulladást és a viszketést, így a külső hallójárat-gyulladás klinikai jeleinek javulása következik be. A terbinafin egy allilamin kifejezett fungicid hatással. Szelektíven gátolja az ergosz-
terol korai szintézisét, ami lényeges összetevője az élesztők és gombák membránjának, többek között a Malassezia pachydermatis (MIC90 2 µg/ml) összetevőjének. A terbinafinnak az azol típusú gombaellenes szerektől eltérő hatásmódja van, ezért nem mutat keresztrezisztenciát az azol típusú gombaellenes szerekkel. A florfenikol egy 
bakteriosztatikus antibiotikum, amely a fehérjeszintézist gátolja. Hatásspektruma magába foglalja a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokat, köztük a Staphylococcus pseudintermedius-t (MIC90 8 µg/ml). A hallójáratban elért magas antimikrobiális koncentráció és a külső hallójárat gyulladás multifaktoriális jellege miatt előfordul-
hat, hogy az in vitro érzékenység nincs közvetlen összefüggésben a klinikai sikerrel. 5.2 Farmakokinetikai sajátosságok: A készítmény feloldódik a fülzsírban és mechanikus úton lassan kiürül a fülből. Az összes aktív hatóanyag szisztémás felszívódása többszörös adagolású vizsgálatokban volt meghatározva, az állatgyógyászati 
készítmény egészséges keverék kutyák mindkét hallójáratába történő becsepegtetése után. A felszívódás elsődlegesen az első két –négy nap során következett be, a hatóanyagok alacsony plazmakoncentrációi mellett (1-42 ng/ml). A helyi gyógyszerek bőrön keresztüli felszívódásának mértékét több tényező határozza meg, többek 
között az epidermális barrier épsége. A gyulladás fokozhatja az állatgyógyászati készítmények bőrön keresztüli felszívódását. 6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK: 6.1 Segédanyagok felsorolása: Butilhidroxitoluol (E321), Hipromellóz, Lecitin, Olajsav, Propilén-karbonát, Glicerin-formál. 6.2 Főbb inkompatibilitások: Nem értel-

mezhető. 6.3 Felhasználhatósági időtartam: A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig. 6.4 Különleges tárolási előírások: Hűtőszekrényben (2 °C – 8 °C) tárolandó. 6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei: Egyszer használatos többrétegű alumínium és polietilén tubus 
polipropilén hőre lágyuló elasztomer véggel. Kartondoboz tartalma: 2, 12, 20 vagy 40 tubus (mindegyik 2,05 g-ot tartalmaz). Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok 

megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: Elanco Europe Ltd., Lilly House, Priestley Road, 
Basingstoke, RG24 9NL, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. 8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I): EU/2/14/170/0001 (2 tubus), EU/2/14/170/0002 (12 tubus), EU/2/14/170/0003 (20 tubus), EU/2/14/170/0004 (40 tubus). 9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK 

DÁTUMA: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2014/07/31. 10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA: 2017/05/12. Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 
A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK: Nem értelmezhető. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.
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Az Osurnia a külső hallójárat gyulladás (otitis externa) kezelésére szolgál
• Egyszerű alkalmazás
• Azonos adag minden kutyának, testtömegtől és testmérettől függetlenül
• Rugalmas, puha applikátor, amely kíméletes a kutya füléhez

A Osurnia, az Elanco és az átlós sáv védjegyek, melyek az Elanco vagy leányvállalatainak birtokában vannak.  
© 2017 Elanco Animal Health. HUCACOSU00008(1).  
Lilly Hungária Kft ., Madách I. út 13–14., 1075 Budapest, Magyarország. Telefon: +36-1-328-5100

2 ADAG 1 hét különbséggel
külső hallójárat gyulladás kezelésére*




