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GYÓGYKEZELÉS:  
KIEGÉSZITŐ TERÁPIA

I. Gyógyhatású készítmények
A statisztikák szerint az atópiás 

dermatitis (AD) tüneteinek fellángolá-
sát leggyakrabban a másodlagos bak-
teriális és gombás fertőzések okozzák, 
ezért kiemelt fontosságú ezek diag-
nosztizálása, valamint a megfelelő 
lokális és / vagy szisztémás antimikro-
biális szerek megválasztása. Az érem 
másik oldala pedig azt mutatja, hogy az 
allergiás állatok egy részénél az alap-
betegség egyetlen klinikai jelensége a 
mikrobiális fertőzés vissza-visszatérő 
felbukkanása. Ezekben az esetekben 
az antimikrobiális terápia hozzájárul  a 
tünetmentes állapot fenntartásához. 
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tulaj-
donosok hajlamosak a kezelési ajánlá-
soktól eltérni, vagy elfelejteni azokat, 
az állatorvost felelősség terheli, hogy a 
részletes kezelési protokollt a tulajdo-
nosnak átadott kezelési lapon írásban 
is rendelkezésre bocsássa. Az AD –mint 
háttérbetegség- kapcsán felmerülő 
másodlagos bőrfertőzéssel járó esetek 
jelentős részében szisztémás antimik-
robiális készítmények bevetésére nincs 
szükség. 

Helyi kezelés
Régóta ismert, hogy a leggyako-

ribb másodlagos fertőzések – a pyo-
derma és a Malassezia pachydermatis 
fertőzés – helyi kezelésében a bakteri-
cid és egyben fungicid hatású klórhe-
xidin kitűnő szolgálatot tesz, mely jól 

tolerált hatóanyag, nem irritál (a ben-
zoil-peroxiddal ellentétben), és egyes 
készítmények glicerintartalmuk révén 
hidratáló hatásúak. Az AD során jelent-
kező viszketés tüneti terápiája során a 
helyi kezelés gyakran olyan látványos 
hatást eredményez, amely az állat 
életminőségét jelentősen javítja, és 
annak rendszeres bevetése esetenként 
a költséges oki terápiát is kiválthatja. 
A rendelkezésre álló lokálisan ható sze-
rek (gyógysamponok, spray-k, habok, 
kenőcsök, stb.) széles arzenáljából a 
Vitamed készítményeit előszeretettel 
alkalmazzuk rendelői munkánk során, 
így a hatékony bőrgyógyászati készít-
mények főbb ismérveit e készítmé-
nyek segítségével mutatjuk be.

A helyi antimikrobiális terápia 
egyik ütőképes fegyvere a Clorexy-
derm Forte sampon, mely 2% klórhe-
xidint és glicerint tartalmaz. Rendkívül 
hatékony a baktériumok és Malassezia 
pachydermatis ellen, és már 5-7 per-
ces fürdetés során kifejti baktericid és 
fungicid hatását. Alkalmazása terápiás 
célra 2-3 naponta 2-4 héten keresztül 
javasolt, de megelőzésként is használ-
hatjuk, ez esetben 2 hetente célszerű 
egy-egy fürdetést elvégezni. Néhány 
hónapja elérhető a Clorexyderm 4%-os 
sampon is, mely egyedülállóan nagy 
klórhexidin koncentrációjának köszön-
hetően még erőteljesebb fertőtlenítő 
hatást fejt ki, ugyanakkor glicerin és 
lanolin tartalmának révén nem szárítja 
a bőrt. Kiegészítő kezelésként a fertő-
zött területeket naponta 1-2 alkalom-
mal Clorexyderm oldattal is érdemes 

befújni. Kisebb kiterjedésű felüle-
tes pyoderma, Malassezia-dermatitis, 
valamint interdigitalis bőrgyulladás 
esetén egyaránt bevált gyakorlat, ha 
Clorexyderm oldattal megtisztítjuk az 
érintett területet, és ezután alkalmaz-
zuk az ugyancsak klórhexidin tartalmú 
Clorexyderm Spot Gelt naponta két-
szer 10 napon keresztül, majd naponta 
egyszer fenntartó kezelésként. Fon-
tos azonban megjegyeznünk, hogy  a 
helyes szisztémás antibiotikum terá-
pia az esetek nagy hányadában elen-
gedhetetlen a helyi kezelés mellett.

Általánosságban elmondható, hogy 
a gyógysamponok bevetésekor a für-
detés intenzitása és gyakorisága talán 
a legfontosabb tényező, ezért a tulaj-
donos szakszerű felvilágosítása itt is 
elengedhetetlen. Tapasztalatunk sze-
rint egyes antimikrobiális samponok 
alkalmazását szárító vagy irritáló hatá-
suk miatt célszerű kerülni, vagy kelle-
metlen mellékhatásukat rehidratáló, 
illetve bőrnyugtató hatású készítmé-
nyekkel, gyógysamponokkal ellensú-
lyozhatjuk.

Hidratáló és  
gyulladáscsökkentő készítmények

Az utóbbi évtizedben kimutat-
ták, hogy a viszketéssel járó bőrtüne-
tek enyhítésében a bőr rehidratációja 
kiemelkedő fontosságú. 

Erre a célra a mindennapi gyakor-
latban gyakran használt készítmény 
a Leniderm sampon, mely allergiás, 
illetve érzékeny bőrű állatoknál egya-
ránt alkalmazható. Külön előnye, hogy 
gyakori fürdetésre (akár mindennapos 
használatra) is alkalmas. Az összete-
vők között szereplő kolloidális zabliszt 
viszketéscsillapító és hidratáló hatása 
kiegészül a pórsáfrányolaj gyulladás-
csökkentő, bőrtápláló hatásával. A 
zabkivonatot és klórhexidin-diglüko-
nátot tartalmazó Leniderm hab kutya 

Kisállatrendelőnkben immár 3. évtizede kiemelt figyelemmel követ-
jük a bőrproblémás házi kedvencek kórtörténetét. Az alábbiakban 
egy praktikus viszketés-diagnosztikai bevezető után közreadjuk a 
praxisévek során az atópiás dermatitis diagnosztizálásával kapcso-
latban szerzett tapasztalatokat. Végül egymással összehasonlítás-
ban bemutatjuk a leghatékonyabb terápiás módszereket, és beszá-
molunk a hiposzenzibilizálás terén elért eredményeinkről.
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Beszámoló az atópiás dermatitis diagnosztikai 
és terápiás tapasztalatairól
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és macska mellett nyúl és görény irri-
tációval járó bőrelváltozásainak tüneti 
kezelésére, valamint a száraz, korpázó 
bőrfelületek rehidratálására is bevet-
hető.

Kisebb kiterjedésű nedvedző bőr-
gyulladás esetén a Skingel kiválóan 
alkalmazható. Cink-oxid és zsályaki-
vonat összetevőinek köszönhetően jó 
gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, 
továbbá enyhén szárító hatással ren-
delkezik.

Esszenciális zsírsavak (EFA)
Egyértelmű tény, hogy az orális és 

rácsepegtető EFA tartalmú készítmé-
nyek önmagukban nem alkalmasak 
az AD heveny tüneteinek vagy fellán-
golásainak gyógykezelésére, mivel az 
esetleges jótékony hatás kifejtéséhez 
szükséges idő hosszú.

Egyes EFA tartalmú készítmények 
(pl. Dermato bőrtápláló olaj) hosz-
szan tartó kúraszerű adása azonban 
a tapasztalatok szerint nem csupán a 
szőrzet minőségét javítja, hanem hasz-
nos segítséget nyújthat az allergoder-
matitisek kiegészítő terápiájában is. A 
vizsgálatok alapján az omega-3 zsírsa-
vak korlátozzák az AD során a bőrben 
fokozott mértékben képződő hiszta-
min és egyéb gyulladásos mediátorok 
(pl. prosztaglandinok) felszabadulá-
sát. Látványos eredmény eléréséhez 
a legtöbb állatnál azonban több hóna-
pon át tartó kúrára van szükség, de így 
alkalmazva, kiegészítő terápiaként lét-
jogosultsága lehet az AD kezelésében.

II. Farmakológiai szerek
1. Lokális glükokortikoidok 

A helyi glükokortikoidok alkalma-
zása különösen lokalizált bőrelválto-
zások rövid időtartamú kezelésénél 
előnyös. A kezelés időtartamát és a 
használat gyakoriságát minden eset-
ben a beteg igényeihez kell igazítani, 
és a tünetek megszűnését követően 
haladéktalanul abba kell hagyni, annak 
érdekében, hogy elkerüljék az esetleges 
szteroid-indukálta bőrelváltozásokat.

A minimális szisztémás hatással 
bíró lokális glükokortikoidok jó válasz-
tási lehetőséget kínálnak a sziszté-
más szteroidokkal szemben, melyek 

közül jelenleg a hidrokortizon-ace-
ponát (HCA) hatóanyagú Cortavance 
Spray-t tartják a legbiztonságosabb-
nak. Mivel a HCA szisztémás felszí-
vódása elhanyagolható, biztonsággal 
alkalmazható, melyet számos tanul-
mány is megerősít.

Hatékonyságát tapasztalataink is 
igazolják, mely szerint a készítmény 
egy-két héten át tartó akár napi  1-2x 
történő alkalmazása is szignifikánsan 
enyhíti a viszketéssel küzdő atópiás 
kutyák tüneteit.

2. Glükokortikoidok (GLK)
Bár a glükokortikoidok (prednizo-

lon, dexametazon, stb.) alkalmazása 
során rendszerint enyhülnek az AD 
klinikai tünetei kutyán, a nem kívánt 
mellékhatások miatt a glükokortiko-
idok használata az újabb szerek meg-
jelenésével háttérbe szorult. A GLK 
alkalmazása az allergiateszt ered-
ményét jelentősen befolyásolja, és 
az immunszuppresszió révén számos 
másodlagos szövődmény (pl. mikro-
biális bőrfertőzések, ektoparazitózi-
sok, stb.) kialakulásához vezethet. Ha 
az oklacitinib, ciklosporin vagy loki-
vetmab terápia valamely okból nem 
megvalósítható, akkor a prednizolon 
0,5-1 mg/kg dózisban történő, min-
den másnapi (kutyánál reggel) szájon 
át történő alkalmazását kell előtérbe 
helyezni. A hosszú hatású injekciók 
alkalmazását a hipotalamusz-hipofí-
zis-mellékvesekéreg tengely gátlásá-
nak veszélye miatt kerüljük!

3. Oklacitinib (Apoquel, Zoetis) 
A néhány éve hazánkban is meg-

jelent készítmény gyorsan és látvá-
nyosan ható viszketéscsillapító, mely 
praktikus alkalmazása miatt a kisál-
latpraxisban nagy népszerűségre tett 
szert. Viszketéscsillapító hatása már 4 
óra elteltével kialakul, és a bőrelválto-
zások is jelentősen enyhülnek a keze-
lés alatt. A gyógyszer az AD tüneti 
kezelésére nagy hatékonysággal alkal-
mazható, a GLK terápiához viszonyítva 
elhanyagolhatók a mellékhatásai 
(hányás, hasmenés, étvágytalanság), 
használata nem befolyásolja az aller-
giateszt eredményét. Hosszútávú, 
több hónapos kezelés esetén azonban 

ennek a szernek is lehetnek mellékha-
tásai. Rendszeres vérkép-ellenőrzés 
szükséges az esetleges leukopénia és 
trombocitopénia megjelenésének kizá-
rására. A húgyúti fertőzések megjele-
nésére hajlamosíthat, bár ezt egy friss 
tanulmány nem tudta igazolni.

 
4. Ciklosporin 

A ciklosporint számos kutyánál 
sikerrel alkalmazzák az AD esetében, 
különösen a súlyos tünetekkel küzdő 
jószágok esetében. Az oklacitinibbel 
ellentétben a kezelés rendszerint nem 
hoz azonnali, látványos eredményt, 
hanem általában több hét elteltével 
lassan mutatkozik, valamint gyakorib-
bak a mellékhatások (pl. hányás, has-
menés, íny-hiperplázia). A ciklosporin 
terápia egyaránt bevethető rövid ideig 
szezonális allergiák esetén (pl. par-
lagfű monoallergia) vagy pedig hosz-
szú távon a nem szezonális atópia ese-
teinél.

5. Lokivetmab
A kutyák atópiás dermatitisének 

kezelésére engedélyezett legújabb 
hatóanyag, a lokivetmab, tulajdonkép-
pen nem is gyógyszer, hanem immuno-
lógiai készítmény. A viszketésért fele-
lős legfontosabb citokin, az IL-31 elleni 
ellenanyagról van szó. A készítmény 
egyetlen mellékhatása az esetleges 
allergiás reakció, hasonlóan az egyéb 
immunológiai készítményekhez, pl. 
vakcinázáshoz. A lokivetmab nagy elő-
nye, hogy csak havonta egyszer kell 
alkalmazni.

6. Antihisztaminok
A 2016-os bordeaux-i Állatorvosi 

Bőrgyógyász Világkongresszus során 
elhangzottak alapján az antihisztami-
nok alkalmazása csak akkor jelenthet 
megoldást az AD tüneti terápiájában, 
ha egyaránt helyesen választjuk meg 
a készítményt és a kezelendő pácienst.

Egy retrospektív felmérés igazolta, 
hogy egyes első generációs antihisz-
taminok (hidroxizin) önálló szájon át 
történő alkalmazása nem befolyásolja 
jelentősen a pruritus mértékét kutyán.

Ezzel szemben a hidroxizin és klór-
feniramin kombinációja (Histacalmine, 
Virbac) valamint a dimetinden (Fenis-
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til, Novartis) egyedileg eltérő mérték-
ben enyhítheti viszketést és bőrelvál-
tozások súlyosságát. 

A statisztikák és saját tapasztala-
taink szerint az antihisztaminok alkal-
mazása jelentősen behatárolt, mivel 
a viszkető kutyák csupán 10-15%-
ánál észlelhető tünetenyhülés. Ennek 
ellenére érdemes egy próbaterápiát 
végezni, mivel egyes kutyáknál elfo-
gadható eredményt hozhat, és a hosz-
szú távú antihisztamin kezelés sem a 
kutyára, sem a tulajdonos pénztárcá-
jára nézve nem jelent súlyos megter-
helést.

A CÉL A CÉLZOTT TERÁPIA
Amennyiben a pruritus és erythema 

nem csökkenthető tolerálható szintre 
a bőr barrier védelmét, valamint a bőr 
rehidratációját szolgáló fegyverar-
zenál alkalmazásával (pl. rendszeres 
gyógysamponos fürdetésekkel), elke-
rülhetetlen az allergia pontos okának 
kiderítése, és a célzott oki terápia elin-
dítása. Ha az AD konkurens kóroka-
ként is megnyilvánuló eleségallergia 
kiszűrése irányuló eliminációs-provo-
kációs diétás kísérletek a párhuzamo-
san fennálló eleségallergia lehetőségét 
kizárták, és a környezetváltoztatással 
a kontaktallergiát is kizártuk, végül az 
allergiateszt eredménye az AD fenn-
állását igazolja, nincs más hátra, mint 
az AD eseti terápiájának megválasz-
tása. Ez gyakran nem csupán raj-
tunk, hanem a gazdi lehetőségein is 
múlik. Amennyiben a gazdi nyitott, a 
fent leírt farmakológiai lehetősége-
ken túl létezik egy ár-érték arányban 
is versenyképes terápiás lehetőség, 
amely hazánkban még érdemtele-
nül az ismeretlenség homályába bur-
kolózik. Holott mind a szakma, mind 
pedig az állattulajdonosok részérõl 
egyre nagyobb igény mutatkozik 
olyan gyógykezelési lehetőségek iránt, 
melyek hosszú távú megoldást jelen-
tenek az apótiás dermatitis menedzs-
mentjében, és nincs mellékhatásuk. 
Az atópia modern ellátásában a sze-
rológiai illetve ID-teszt eredménye 
alapján megtervezett hiposzenzibili-
záció, vagy más néven allergénspecifi-
kus immunterápia (ASIT) eredményes 

és praktikus eljárás, mely biztonságos 
alternatívát kínál a komoly mellékha-
tásokkal járó glükokortikoid terápiá-
val szemben.  Az eljárás lényege, hogy 
a környezet egyes anyagaira (pl. pol-
len, poratka, stb.) bizonyítottan túl-
érzékeny betegek részére az adott 
allergénbõl, vagy allergénekbõl egy 
olyan injekciós készítményt állíta-
nak elõ, melyet egyre növekvõ adag-
ban és ritkuló gyakorisággal a szer-
vezetbe juttatva csökkenthetõ vagy 
megszüntethetõ a szervezet érzé-
kenysége az adott -allergiát kiváltó- 
anyag iránt. Ez a végtelen egyszerű 
kezelés bármely rendelőben, vagy akár 
az állat tartási helyén is elvégezhető. 

SAJÁT VIZSGÁLATOK
A Rex Kisállatrendelőben 2011. és 

2016. közötti időszakban végzett IDST 
teszteredmények elemzése során iga-
zolódott, hogy az utóbbi években 
jelentősen megnövekedett az ún. táro-
lási atkákra és a parlagfű allergénre 
mutatkozó allergiás áthangolódások 
száma.

Vizsgálataink szerint a pozi-
tív teszteredmény mutató esetek 
40-50%-ában az alábbi 4 allergénre 
jelentkezett pozitív reakció:

Tyr. Putrescentiae (Korpaatka), 
Derm. farinae (Farinae háziporatka), 
Acarus siro (Lisztatka) és Ambrosia 
elatior (Parlagfű).

Bár a rendelőnkben végzett IDST 
tesztek során az utóbbi 10 esztendő-
ben tárolási atkákra egyre gyakrab-
ban jelentkezett pozitív reakció, a par-
lagfű allergénre mutatott pozitivitás 
az utóbbi 5 esztendőben robbanássze-
rűen megnövekedett. Klinikai tapasz-
talatunk is rávilágít arra, hogy a humán 
gyakorlathoz hasonlóan a társállatok-
nál parlagfű a nyolcvanas évekig alig 
szerepelt az allergiát előidéző aller-
gének sorában. Az azóta eltelt évti-
zedekben jelentősen megemelkedett 
pollenkoncentráció napjainkra komoly 
népegészségügyi, és egyre fokozódó 
állategészségügyi problémát okoz.

Ugyancsak érdekes eredményt 
mutat az IDST teszteredményeink 
elemzése az allergének számának vál-
tozása tekintetében. A statisztika sze-
rint a fenti vizsgálati időszak során 
polyallergiát (egyszerre több allergénre 
mutatkozó áthangolódást) mutató 
esetek száma fokozatos növekedést 
mutat (ld. ábra).

AZ ALLERGÉNSPECIFIKUS 
IMMUNTERÁPIA (ASIT) HAZAI 
TAPASZTALATAI

Az allergénspecifikus immunterá-
piát közel másfél évtizede nagy siker-
rel alkalmazzuk praxisunkban, és hazai 
tapasztalataink alapján ez a korszerű 
eljárás a kutyák több mint 80%-ában 
teljes tünetmentességet eredményez, 

A statisztika szerint a fenti vizsgálati időszak során polyallergiát (egyszerre több aller-
génre mutatkozó áthangolódást) mutató esetek száma fokozatos növekedést mutat. 

IDST allergiateszt eredmények értékelése
Rex Kisállatrendelő 2011-2016

POLYALLERGIÁT MUTATÓ ESETEK VÁLTOZÁSA
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sőt a fennmaradó esetekben is jelen-
tős tünetenyhüléshez vezet. 

Tudni kell azonban, hogy az érzé-
ketlenítés annál sikeresebb, minél 
kevesebb idõ telik el az elsõ tüne-
tek jelentkezése, valamint a diag-
nózis felállítása és az érzéketlenítés 
megkezdése között. Ezért a tüneti 
gyógykezelésre csak ideig-óráig eny-
hülő vissza-visszatérő viszketegség 
(pofadörzsölés-lábrágcsálás) esetén 
mielőbb tanácsos egy bőrgyógyászati 
szakvizsgálat és allergia-teszt elvég-
zése, melynek eredménye alapján 
megtervezhető a mellékhatásokkal 
nem járó célirányos gyógykezelés.

ÖSSZEFOGLALÁS
A külvilág anyagaival szemben 

megmutatkozó túlérzékenység társál-
latok esetében világszerte fokozódó 
tendenciát mutat, mely leggyakrabban 
viszketésben nyilvánul meg. 

Az allergiás bőrbetegségek diagnó-
zisát a kórelőzmény és a klinikai tüne-
tek mellett a hazánkban is elérhető 

kiegészítő vizsgálatok eredményére 
alapozhatjuk.  

Alapvető kezelésként –ha a  vizs-
gálatok tükrében ez megoldható- 
elsősorban az allergén elkerülése (pl. 
hypoallergén diéta) javasolt. Mivel az 
atópiás állatok esetében ez nem vagy 
csak korlátozottan megoldható, az 
állatorvos döntésén múlik, hogy az 

allergia gyógyszeres kezelése vagy a 
célzott allergénspecifikus immunterá-
pia (ASIT) alkalmazása mellett dönt-e.

Összeállította:  Dr. Király Péter
kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos

Rex Kisállatrendelő, bőrgyógyászati szakrendelés

1048 Budapest, Lakkozó u. 13.• www.rexrendelo.hu

(Lektorálta: Dr. Jerzsele Ákos)

Az intradermális teszteredmények elemzése (a pozitív eredményt mutató allergének 
százalékos megoszlása a Rex Kisállatrendelőkben 2011-2016. között)
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Őrizze meg állománya egészségét, 
teljesítményét és gazdaságosságát 
emésztőszervi menedzsmenttel!

Az egészséges emésztőrend-
szer és az optimális teljesítmény 
közötti kapcsolat egyértelmű, a 
bélrendszer hatékony menedzse-
lésével a termelés nyereségessége 
lényegesen fokozható.

A bél és a bél mikrobiota tulajdon-
képpen a teljesítmény motorjának 
tekinthető, amit etetni, fenntartani és 
védeni kell a teljes termelési ciklusban. 
Az utóbbi években pont ennek a támo-
gatására szolgáló, alternatív takar-
mány-kiegészítők használata terjedt el.

Ez egybeesik a probiotikumok nép-
szerűbbé válásával is: a takarmányba 
vagy ivóvízbe kevert jótékony hatású 
mikroorganizmusok kiegyensúlyozot-
tabbá teszik és támogatják a bél mikro-
biotát, aminek pozitív egészségügyi és/
vagy teljesítménybeli hatásai vannak.

Jelenleg a probiotikumok piaca szá-
mos lehetőséget kínál és rengeteg ter-
mék közül lehet választani. A helyes 
döntéshez három kérdést kell megvá-
laszolni.

• Először is azt, hogy milyen hatást 
szeretnénk elérni? Egyes probiotiku-
mok inkább az emésztést támogatják, 
míg mások a kórokozók eliminálásában 
hatékonyak. Mindig az elvárt cél szerint 
kell probiotikumot választani, hiszen a 
probiotikumok sem mindentudóak.

• Másodszor: stabil-e a probioti-
kum, alá lehet-e vetni hagyományos 
takarmánygyártási eljárásoknak? 
Nagy különbségek vannak az egyes 
probiotikumok között stabilitás tekin-
tetében, elsősorban a spóraképző és a 
spórát nem képző baktériumok vonat-
kozásában. A probiotikum spóraképző 
kapacitása teszi alkalmassá a takar-
mány feldolgozási eljárásokban való 
alkalmazásra, és ugyanez védi a mik-
roorganizmusokat az emésztési folya-
mat során a lebontástól, amíg el nem 
érik a hatásuk helyszínét.

• Harmadik kérdés: a készítmény tar-
talmaz-e többféle probiotikumot vagy 
nem? A többféle törzset tartalmazó 
termékekben elkerülhetetlen bizonyos 
mértékű kompetíció, főleg az ugyan-
abba a nembe tartozó (pl. Bacillus) tör-
zsek esetén. Hasonlóságuknak köszön-
hetően várhatóan versengés lesz 
köztük például a hasonló élőhelyért, 
vagy a tápanyagokért, ezzel potenciáli-
san csökkenhet az elvárt hatás.

A VÁLASZTANDÓ TERMÉKEK
A fenti három kérdésre adott vála-

szok alapján gyakran a spóraképző, 
egyetlen törzset tartalmazó probioti-
kumokra esik a választás. Egy jó példa 
erre a B-Act, ami Bacillus licheniformis 
(DSM 28710) spórákat tartalmaz aktív 
hatóanyagként.

Az állatok bél mikroflórájának köz-
vetett és közvetlen támogatása révén 
egészséges, jól és nyereségesen ter-
melő állományokat kapunk. A mik-
roorganizmusban többféle, emész-
tőenzimet kódoló gén található, 
ezáltal javítja az emésztést és a táp-
anyagok elérhetőségét, de erős, kór-
okozók elleni védelmet biztosító bio-
aktív anyagokat is termel. A B-Act 
elsősorban a Clostridium perfringens 
elleni védekezésben aktív és hatékony. 
Az említett kórokozó két, baromfiban 

kiemelkedő fontosságú betegség, az 
elhalásos bélgyulladás és a dysbacte-
riosis kialakulásában játszik szerepet.

A két hatásmechanizmus kombi-
nációja révén az állomány egészsége-
sebb lesz és jobb teljesítményt képes 
felmutatni, ezáltal végső soron javul 
a profitabilitás. Ennek számszerűsíté-
sére statisztikailag elemezték 11 tel-
jesítményt vizsgáló tanulmány takar-
mányértékesítésre (FCR) és végsúlyra 
(BW) vonatkozó eredményét.

A B-Act kiegészítés átlagosan 
3%-kal nagyobb végsúlyt eredménye-
zett a kontroll állományokhoz képest, 
az FCR pedig hasonló százalékban 
csökkent. Ezek a számok az elhalá-
sos bélgyulladással fertőzött állomá-
nyokban még magasabbak voltak, ahol 
a B-Act takarmányba vagy ivóvízhez 
(WSP formula) való keverésével nagy-
mértékben javította a teljesítményt.

A fertőzött kontroll állományokhoz 
képest a B-Act kiegészítést kapó cso-
portokban átlagosan 13%-kal javult 
az FCR, a BW pedig akár 26%-kal. Az 
egészséges emésztés támogatásával 
tehát jobban, gazdaságosabban telje-
sítő baromfi-állományunk lesz.

Az átlagos megtérülés a befekte-
tésre nézve (ROI) 8,3; ami a B-Act hasz-
nálatában rejlő kimagasló lehetősége-
ket mutatja. A fentiek alátámasztják a 
probiotikumok, mint alternatív takar-
mány-kiegészítők jelentőségét, mint-
hogy kiemelkedő eredményességet 
biztosítanak a gazdaságosság és a 
jobb egészségügyi státusz kombináci-
ójaként.

Wouter Van der Veken,
Globális probiotikum termék

menedzser, Huvepharma, Belgium. 
www.huvepharma.com

Az eredeti publikáció az International 

Poultry Production, 27. évfolyamának 2. 

számában jelent meg.

Az Ön telepén mi a helyzet? 
Ingyenesen felmérjük telepe Shiga-állapotát! 
Érdeklődését kérjük, a shiga@vitamed.hu e-mail címen jelezze!

Shigatoxin,

amitől minden  
malac kötélen  
táncol...

Legyen az Ecoporc SHIGA  
vakcinázás a felnevelési rutin része!

Kevesebb stressz a vezetőknek és a 
dolgozóknak, mivel kevesebb lesz  
a Shigatoxin által kiváltott károsodás. 

Kevesebb betegséggel összefüggő  
stressz az állatok számára = gyorsabb  
és egészségesebb rajt a hizlaláshoz

Kevesebb antibiotikum használat = csökken- 
nek a költségek, és csökken az antibiotikum 
rezisztencia kialakulásának kockázata. 

Kevesebb termelési veszteség = a genetikai 
potenciál maximális kihasználásával maga- 
sabb napi súlygyarapodás és nagyobb profit. 

t.:+36 1 29 909 29 
f.: +36 1 29 909 28 
iroda@vitamed.hu 
www.vitamed.hu

Válassza a megbízható megoldást!
Álljon szilárd talajon! 
Egyszeri oltással biztosítható védelem, egészen a hizlalási időszakba nyúlóan:
 Megszünteti a Shigatoxin által okozott károkat.
 Jobb növekedési erélyt biztosít a malacoknál,  

 és csökkenti az előnevelői veszteségeket.
 Csökkenti az antibiotikum- és gyógyszerfelhasználást.

Egy oltással a Shigatoxin ellen
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A nyelven élő baktériumok elemzése segítheti a hasnyálmi-

rigyrák korai diagnózisát egy új tanulmány szerint.

A hasnyálmirigyrák korai stádiumában lévő ember nyelvén 

élő mikrobák összetétele eltér az egészséges emberétől, mert a 

betegnél egyes baktériumok elszaporodnak, mások elpusztulnak 

– állapította meg a Journal of Oral Microbiology című szaklap friss 

számában megjelent tanulmány. 

A szervezet más szöveteinek mikrobiomjában – vagyis a test-

ben élő mikroorganizmusok populációjában – megfigyelték már 

a változást a hasnyálmirigyrákos pácienseknél, a nyelv esetében 

azonban most bizonyították először. Ha az eredményt nagyobb 

léptékű kutatások is megerősítik, akkor ez a súlyos betegség új, 

életmentő, korai diagnózisához vezethet.

Évente majdnem tízezer embernél állapítanak meg hasnyál-

mirigyrákot Nagy-Britanniában, kevesebb mint egy százalé-

kuk marad életben a diagnózis utáni tíz éven túl. Magyarorszá-

gon évente nagyjából 2800-3000 új beteget regisztrálnak, illetve 

mintegy kétezer haláleset hátterében áll a kórkép. A korai diagnó-

zis jelentősen növeli a kezelés sikerének esélyét, azonban a beteg-

ség nagy kihívást jelent, mivel kezdetben általában kevés tünetet 

okoz. A legtöbb betegnél ezért már előrehaladott stádiumban van 

a rák, amikor felfedezik a bajt. A kutatók így olyan biológiai vál-

tozásokat keresnek, amelyek pontosan jelzik a betegséget a korai 

szakaszban, és amelyek alapján új szűrővizsgálatokat lehet kidol-

gozni.

Az új kutatáshoz 30 olyan pácienst kértek fel, aki a betegség 

korai szakaszában volt, valamint egészséges emberek 25 fős cso-

portját. Mindnyájan 45-65 évesek voltak, sem más betegségük, 

sem szájhigiénés problémáik nem voltak. A kutatócsoport bonyo-

lult génszekvenálási technológiával vizsgálta meg a résztvevők 

nyelvlepedékének mintáiban található mikrobákat. Azt találták, 

hogy a hasnyálmirigyrákos páciensek nyelvén jelentősen eltért a 

mikrobaösszetétel az egészségesek mintáihoz képest. 

A kutatók feltételezik, hogy a hasnyálmirigyrák és a nyelv mik-

robiomjának megváltozása közötti kapcsolatot az immunrend-

szer jelenti. Lehetséges, hogy a növekvő daganat úgy befolyásolja 

a védekezőrendszert, hogy az némely baktériumfajták szaporodá-

sát, mások pusztulását okozza.

A Gastroenterology folyóiratban megjelent cikkében számolt 

be egy angol kutatócsoport arról, hogy olyan sejtterápiát fejlesz-

tettek ki, melyben a regulátor T-sejtek módosításával gyógyítha-

tóvá válhat a Crohn-betegség immunológiai oka, azaz nem tüneti 

kezelésről van szó. 

A kutatók felfigyeltek arra, hogy a Crohn-betegek perifériás 

véráramából vagy a nyálkahártya saját kötőszövetes rétegéből 

(lamina propria) származó regulátor T-sejtnek nevezett fehérvér-

sejtjei hibásan működnek, mivel kisebb mennyiségben bocsátanak 

ki egy bélspecifikus fehérjét (integrin α4β7), mint az egészséges 

populációból származó betegek regulátor T-sejtjei. A kutatóorvo-

sok erre a megfigyelésre alapozva egy különleges sejtterápiát dol-

goztak ki, melynek lényege, hogy a Crohn-betegekből származó 

regulátor T-sejteket egy RAR568 nevű molekulával kezelve rábír-

ják őket arra, hogy normál mennyiségben termeljenek integrin 

α4β7 fehérjét.

Az átalakítást követően a módosított T-sejteket visszajuttat-

ják a Crohn-betegek szervezetébe.

Az eredmény azért jelenthet áttörést a Crohn-betegség keze-

lésében, mert nem tüneti terápia, hanem a betegség immunológiai 

eredetű kiváltó okát próbálja megszüntetni. Az orvosi gyakorlat-

ban az utóbbi években a rendelkezésre álló kezelések száma jelen-

tősen bővült, ám az új terápiák is csak bizonyos betegeknél hatá-

sosak, ráadásul gyakran járnak igen súlyos mellékhatásokkal.

A BETEG SAJÁT SEJTJEI SEGÍTHETNEK  
A CROHN-BETEGSÉG LEKÜZDÉSÉBEN

Forrás: www.medicalonline.hu

A NYELV MIKROBIOMJA ÁRULKODIK  
A HASNYÁLMIRIGYRÁKRÓL

Forrás: www.hazipatika.com
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Jelentősen javíthatja az artrózissal élő betegek helyzetét, sőt 

az esetek nagy részében elkerülhetővé teszi a protézis beültetést 

az a nemrégiben szabadalmaztatott eljárás, amelyet Magyaror-

szágon már több mint ezer esetben alkalmaztak a szakértők.

Ízületi betegségek, gyulladás, porckopás miatt Magyarorszá-

gon körülbelül kétmillióan élnek fájdalommal. A mozgásszervi 

betegségek, a porckopás népbetegség, amelyet az esetek nagy 

részében műtéttel, végül protézisbeültetéssel kénytelenek orvo-

solni. A műtétre azonban hosszúak a várólisták, nem mindenki 

bírja az idegen testeket, az operációnak lehetnek szövődményei, 

és a beteg általában lassan épül fel. 

A helyzeten gyökeresen változtathat a dr. Carlo Tremolada olasz 

sebész által feltalált Lipogems sajátsejtes eljárás, amelynek során 

a gyógyulás egynapos eljárás keretében, a beteg saját zsírszöveté-

nek beültetésével, idegen anyag felhasználása nélkül történik.

Az olasz professzor 2010-ben szabadalmaztatott módsze-

rének lényege, hogy mintegy 20 perc alatt a páciensből zsírleszí-

vással zsírszövetet nyernek, azt tisztítják és mechanikusan fel-

dolgozzák, majd ugyanazon eljárás keretében vissza is ültetik a 

betegséggel érintett ízület(ek)be. A saját zsírsejtekből kinyert 

sejttömeg mesenchimális őssejteket is tartalmaz, regeneratív 

tulajdonságokkal rendelkezik. A kutatások szerint a zsírszövet 

több regeneratív tulajdonságokkal rendelkező sejttípust tartal-

maz, mint a csontvelő vagy a vér.

A világon már több mint 30 ezerszer, Magyarországon pedig 

ezernél több ízületben használták e módszert. Az eddigi tapaszta-

latok szerint az eljárással az esetek mintegy 80 százalékában elé-

gedettek a betegek. Körülbelül 20 százalékban nincs siker, egyelőre 

azonban nem tudják még, kik azok, akik jól reagálnak a kezelésre.

A technológia újszerűsége ellenére már állnak rendelkezésre 

klinikai eredmények. A technológia a világ legismertebb kutatóin-

tézeteiben (Pasteur Institute, Case Western Reserve, UCLA, Uni-

versity of Miami) már átesett vizsgálatokon, és a Lipogems és 

annak hatásai jelenleg is több mint 40 klinikai kutatásban szere-

pelnek világszerte különböző sebészeti alkalmazásokban”.

Hogyan lesz a zsírszövetünkből őssejteket tartalmazó rege-

neratív szövetállomány? A sajátsejtes eljárás keretében a páciens 

hasfalából kinyert zsírszöveten egy zárt, steril készülék segítsé-

gével minimális, enzimmentes kezelést végeznek, kizárólag fizi-

kai behatásokkal és szűrőkkel. A sejtekből különböző filterekkel 

kinyerik a megfelelő szövetállományt az infúziókhoz is használt 

steril sóoldatban. Ez az eljárás biztosítja a sejtek aktiválását, a 

regeneratív hatások azonnali és széles spektrumú beindítását. A 

zsírsejtekből így kinyert, hajszálerekben gazdag szövetállomány a 

Lipogems, amelyet ugyanazon eljárás keretében juttatnak vissza 

a páciens ízületeibe. Gyulladásgátló és antibakteriális tulajdon-

sága miatt az ízület gyógyulásának folyamata felgyorsul és akár 

teljes gyógyulás is elérhető. Az eljárás mindössze 45–60 percig 

tart, amely után a páciens pár órán belül a saját lábán távozhat. Az 

elvégzett sikeres beavatkozások nagy száma alátámasztja, hogy 

az ízületi fájdalmak kezelésében az orvostudomány, azon belül is 

az egynapos ambuláns kezelések mérföldkőhöz értek.

Antibiotikumnak ellenálló géneket (ARGs) találtak az Északi-

sarkvidéken, a Föld egyik legtávolabbi, érintetlen térségében; a 

felfedezés a szuperbaktériumok gyors és globális terjedésére hívja 

fel a figyelmet.

A norvégiai Spitzbergákon a Kongsfjord térségében gyűjtött 

talajmintákban mutatta ki egy brit-amerikai-kínai tudóscsoport a 

blaNDM-1 gének jelenlétét, amelyeket először 2007-2008-ban azo-

nosítottak egy kórházi betegben az indiai fővárosban, Újdelhiben, 

majd 2010-ben már az újdelhi felszíni vizekben is kimutatták eze-

ket a géneket hordozó törzseket. Azóta már több mint 10 ország-

ban mutatták ki jelenlétét és új variánsok jelenlétét is.

David Graham, a New Castle-i Egyetem professzora vezette 

kutatócsoport szerint az antibiotikum-rezisztens gének valószí-

nűleg a vándormadarak és esetleg más vadállatok, valamint a tér-

ségbe érkezett emberek ürülékével kerülhetett az északi-sarkvi-

déki földbe. A kutatók a Konsgfjord mentén nyolc helyszínről vett 

40 talajmintában mutattak ki 131 ilyen gént. "A kimutatott gének 

kilenc nagy antibiotikum-fajtához köthetőek, köztük az aminogli-

kozidokhoz és a makrolidekhez. Korábbi kutatások már kimutat-

ták, hogy az antibiotikum-rezisztens gének képesek egyik bakté-

riumból a másikba, sőt a baktériumból a környezetbe átterjedni.

Az antibiotikum-rezisztencia globális egészségügyi válságot 

okoz. Egy ősszel közzétett tanulmány szerint mintegy 2,4 milli-

óan halhatnak meg a több antibiotikumnak is ellenálló, úgyneve-

zett szuperbaktériumok okozta fertőzésekben Európában, Észak-

Amerikában és Ausztráliában 2050-ig.

ANTIBIOTIKUM-REZISZTENS GÉNEK  
AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN

Forrás: www.pharmaonline.hu

SAJÁT ZSÍRSZÖVETTEL A PORCKOPÁS ELLEN

Forrás: www.medicalonline.hu
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A hazai forgalomban kapható egyik
legtöményebb VITAMIN KONCENTRÁTUM, 
KIEGÉSZÍTVE A BAROMFI ÉS SERTÉS SZÁMÁRA 
LEGFONTOSABB AMINOSAVAKKAL

BAROMFI | NYÚL | SERTÉS | SZARVASMARHA | LÓ | JUH

A hazai forgalomban kapható egyik legtöményebb vitamin koncent-
rátum, kiegészítve a baromfi számára nélkülözhetetlen pantoténsav-
val és aminosavakkal.

ALKALMAZÁSA JAVASOLT
Alkalmazása különösen javallott mindazon élettani helyzetekben 
(intenzív növekedés, vemhesség, laktáció), amikor a szervezet vita-
min- és aminosav-szükséglete jelentősen nő, továbbá stresszhatások 
(pl. vakcinázás, átcsoportosítás, szállítás, takarmányváltás, szélsősé-
ges időjárás, libák tömése és tolltépése) kivédésére, fertőző betegsé-
gek kiegészítő terápiájára, a regenerálódás elősegítésére, valamint 
a felszívódás zavara (pl. hányás, hasmenés, parazitás, fertőzöttség) 
vagy egyéb ok miatt kialakuló hiánybetegségek megelőzésére.

TERMÉKJELLEMZŐK
Használata növeli a madarak általános ellenállóképességét, 
a tojástermelést és a keltethetőséget. Fokozza a testtömeg-gyarapo-
dást és javítja a termelési és szaporodásbiológiai mutatókat.

HASZNÁLATA
A készítményt az ivóvízbe oldva vagy egyedileg flakonból, illetve 
adagolópisztollyal (kérődzők) alkalmazhatjuk. Adható még 
közvetlenül az etetés előtt takarmányba keverve is. 

ÖSSZETÉTEL

Hatóanyag Tartalom Paraméter

A-vitamin 50.000.000 NE/l

D3-vitamin 5.000.000 NE/l

E-vitamin 25 g/l

K3-vitamin 2 g/l

B1-vitamin 2 g/l

B2-vitamin 0,2 g/l

B6-vitamin 2 g/l

Nikotinsavamid 14 g/l

Ca-D-pantotenát 10 g/l

Metionin 8 g/l

Lizin-HCL 10 g/l

Triptofán 2 g/l

Treonin 5 g/l

Kolin-klorid 75% 15 g/l

ADAGOLÁS
BAROMFI, NYÚL: 1 ml/2-4 l ivóvíz
SERTÉS: 10-20 ml/tenyészállat
MALAC: 2-4 ml/állat
SZARVASMARHA, LÓ: 10 ml/állat
BORJÚ: 5 ml/állat
Az alkalmazás javasolt időtartama: 5 nap 

JAVALLAT
Szájon át alkalmazható, esszenciális aminosavakkal kiegészített, 
stabilizált multivitamin készítmény baromfi, sertés, szarvasmarha, 
juh, ló és nyúl kezelésére, a vitamin- és aminosavhiánnyal járó 
állapotok megelőzésére.

KISZERELÉSE 
5 literes műanyag flakonban.

A 
VITA
MIN
BO
MBSZÁMÁRA 

lavital_A4.indd   1 19/10/17   10:48

• egy egyedülálló probiotikum törzset tartalmazó kiegészítő takarmány

• megvédi a gyomor-béltraktust a káros mikroorganizmusoktól, ráadásul direkt   
 antagonizmussal bír a clostridiumokkal szemben

• az antibiotikum mentes felnevelés, a korszerű fogyasztóbiztonság,

 és a magas teljesítmény lehetőségét rejti magában

• a pelletálás és az emésztés során is stabil marad
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Társállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

Benamax tabletta
ízesített ACE gátló, kongesztív szívelégtelenség (kutya), 
idült veseelégtelenség (macska) kezelésére

benazepril

2,5 mg - 28 db

5 mg - 28 db

20 mg - 28 db

C-11 Complex integrált porcvédő 
tabletta 

11 hatóanyagot tartalmazó porcvédő kiemelkedő 
hialuronsav tartalommal (ízesített)

50 mg hialuronsav, 100 mg kollagén, 
400 mg glükózamin, 200 mg kondroitin, 100 
mg MSM, kalcium-foszfát, kobalt, mangán, 
réz, cink, vas /tabl.

60 tabl./doboz

Carprox tabletta gyulladáscsökkentő kutyáknak (ízesített) karprofen

  50 mg x 20 db

  50 mg x 100 db

 100 mg x 20 db

 100 mg x 100 db

Cenmicin oldatos injekció kutya, juh, sertés, szarvasmarha részére linkomicin, spektinomicin 100 ml

Clx Wipes nedves törlőkendő fertőtlenítő törlőkendő
klórhexidin, Tris-EDTA, klimbazol,  
cink-glükonát, glicerin

15 db / csomag

40 db / csomag

Clorexyderm Oto  
fülmosó oldat kutyák  
és macskák részére

fültisztító oldat 0,05% klórhexidin, tejsav, szalicilsav 150 ml

Clorexyderm Spot Gel kutyák 
és macskák részére

fertőtlenítő gél 0,45% klórhexidin, glicerin 100 ml

Clorexyderm 4%-os sampon
fertőtlenítő sampon pyoderma és Malassezia dermatitis 
esetére, valamint dermatophytosis kiegészítő kezelésére 

4% klórhexidin, glicerin, lanolin 250 ml

Clorexyderm Forte sampon 
fertőtlenítő sampon pyoderma és Malassezia dermatitis 
esetére

2% klórhexidin, glicerin 200 ml

Clorexyderm oldat fertőtlenítő spray 0,5% klórhexidin 250 ml

Dermato bőrtápláló olaj  
allergiás bőrgyulladás kiegészítő kezelésére, a bőr és 
szőrtakaró egészségének fenntartásához

omega-6, omega-3 és egyéb zsírsavak, 
koenzim Q10, astaxantin, A-, D-, E-vitamin 

200 ml

Dila-Part oldatos injekció
szarvasmarha, ló, juh, kecske, sertés, kutya, macska 
részére

oxitocin 250 ml

DMGuard oldat
az immunrendszer és az anyagcsere támogatására

dimetil-glicin, U-vitamin, B12
-vitamin

30 ml

120 ml

DMGuard T2 oldat dimetil-glicin, taurin, orotsav 30 ml

Endia paszta paszta kutyák és macskák hasmenésére
montmorillonit, pre- és probiotikumok, 
dextróz, szorbitol, elektrolitok, 
szentjánoskenyér-liszt, aktív szén

15 ml

Epato paszta plusz májvédő macskáknak (ízesített) szilimarin, MOS, foszfatidilkolin 2x15 ml

Epato 1500 tabletta májvédő kutyáknak (ízesített) szilimarin, MOS, élesztő (B-vitaminok) 32 tabl./dob.

Fitomune tabletta
immunerősítő tabletta béta-glükánnal  
és gyógynövényekkel (ízesített)

bíbor kasvirág (Echinacea purpurea);   
1-3, 1-6-béta-glükán; homoktövis; grapefruit-
mag kivonat; macskakarom; csüdfű

20 tabl./ doboz

Helm-Ex ízesített tabletta ízesített féreghajtó kutyáknak prazikvantel és pirantel-pamoát 10 tabl./doboz

Hepa-Pet Plus 700 mg
ízesített tabletta 

új generációs májvédő készítmény kutyák részére
SAMe, szilimarin, B

6
- és B

12
-vitamin, 

E-vitamin 
30 tabletta

60 tabletta

Hepa-Pet Plus 250 mg
ízesített tabletta 

új generációs májvédő készítmény macskák
és kistestű kutyák részére

SAMe, szilimarin, B
6
- és B

12
-vitamin, 

E-vitamin 
30 tabletta

Leniderm sampon  
kutyák és macskák részére

viszketéscsillapító sampon 2,5% hidrolizált zab, pórsáfrány olaj, glicerin 250 ml

Leniderm hab  
kutyák és macskák részére

tisztító hab (száraz sampon) zabpehely, klórhexidin 200 ml

Otoact cerumenolitikus hatású fültisztító oldat 
szkvalén, szalicilsav, Chamomilla recutita 
virág kivonat, tanninsav

100 ml

Otodine fülmosó oldat kutyák 
és macskák részére

külső hallójárat-gyulladás esetére 0,15% klórhexidin, tris-EDTA
50 ml

100 ml

Peptivet Oto gel kutyák  
és macskák részére

eudermális fülészeti gél
AMP2041, 0,07% klórhexidin, Tris-EDTA, 
glicerofoszfoinozitol-lizin

25 ml

Peptivet sampon eudermális sampon
AMP2041, klórhexidin, Tris-EDTA, etoxilált 
lanolin

200 ml

Relaxa-Bits tabletta nyugtató tabletta kutyáknak
mámorbors, macskagyökér (Valeriana 
officinalis), 5-hidroxi-triptofán, csüdfű, 
csucsóka, citromfű

10 tabl./doboz

Magyar termék

Ezen termékeink vénykötelesek
Vitamed terméklista
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SafePet Spot-on
fipronil hatóanyagú rácsepegtető oldat kullancsok és 
bolhák okozta fertőzések gyógykezelésére

macska (52,5 mg/0,7 ml) 1 tubus/doboz

kutya S: 2-10 ttkg között (75 mg/1 ml) 1 tubus/doboz

kutya M: 10-20 ttkg között (150 mg/2 ml) 1 tubus/doboz

kutya L: 20-40 ttkg között (300 mg/4 ml) 1 tubus/doboz

kutya XL: 40-55 ttkg között  
(412,5 mg/5,5 ml)

1 tubus/doboz

Skingel külsőleges gél kutyák 
és macskák részére

gél erythemás, exsudatív bőrgyulladások 
esetére

cink-oxid, propilén-glikol, glicerin,
zsályakivonat

50 ml

Solo húspástétom 
táp eleségallergia és eleségintolerancia esetére kutyák és 
macskák részére, 100% színhúst tartalmaz

egyféle fehérjeforrás: 
nyúlhús / szarvashús / fürjhús / lazac / bivaly

100 g

300 g

Stomodine L.P. szájtisztító gél 
kutyák és macskák részére

szájfertőtlenítő gél (ízesített) klórhexidin, Tris-EDTA, pórsáfrányolaj 50 ml

Synoflex tabletta porcvédő kutyáknak (ízesített)
550 mg glükózamin, 50 mg kondroitin-
szulfát, C-vitamin, E-vitamin, mangán/tabl.

60 tabl./doboz

Tsefalen tabletta kutyák bőr-, légúti és húgyúti fertőzéseinek kezelésére cefalexin
500 mg x 12 db

1000 mg x 8 db

Zincoseb sampon
faggyútermelődést és elszarusodást szabályozó sampon 
seborrhoea esetére

kolloidális kén, cink-glükonát, klórhexidin-
diglükonát, szalicilsav, etoxilált lanolin

250 ml

Zincoseb spray
faggyútermelődést szabályozó, hidratáló és 
viszketéscsillapító spray seborrhoea esetére

karbamid, Aloe kivonat, cink-glükonát, 
cyclosystem D-panthenol, AMP126, niacin, 
glicerin, klórhexidin, Tris-EDTA, klimbazol

200 ml

Haszonállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

Acifoam hosszantartó tapadást biztosító savas habtisztítószer ortofoszforsav
5 l

25 l

Alba légyirtószer klotianidin, (Z)-9 trikozén 500 ml

Amoxyn 100 % por  
belsőleges oldathoz

antibiotikum sertésnek, pulykának, baromfinak amoxicillin 1 kg

B-Act 100 WSP egyedülálló hatékonyságú és ellenálló-képességű bélflóra 
stabilizáló készítmény, takarmányba keverhető és 
vízoldekony formában is. Kompetitiv módon gátolja a Cl. 
perfringens bélbeli elszaporodását

bacillus licheniformis spórák

2 kg

B-Act premix 20 kg

Boosty’Vo energiapaszta borjaknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, 
kolosztrum, tejsavbaktériumok, A, D, B

1
, B

2
, 

B
6
, B

12
, PP, C-vitaminok, növényi kivonatok 

(kóla, gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

15 ml

60 ml

Calphovet oldat 
baromfifélék és egyéb állatfajok csontképződéséhez, 
energiafolyamataihoz, az emésztés és az immunrendszer 
támogatására

makro- és mikroelemek,  
szerves és szervetlen savak

5 l

Cenmicin injekció
szarvasmarhák, sertések és juhok 
gyógykezelésére

linkomicin és spektinomicin 100 ml

Chick’boost
gyorsan hasznosuló energiaforrás naposcsibéknek, 
pulykapipéknek és kiskacsáknak

glükóz, koncentrált fehérje, MOS, vitaminok 5 kg

Colicin 2400 por  
belsőleges oldathoz 

antibiotikum sertésnek, házityúknak kolisztin 1 kg

Colicin 2400 gyógypremix antibiotikum sertésnek kolisztin 10 kg

Coxidin 200
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum tojójércék, brojlercsirkék és hízópulykák  
részére

monenzin – nátrium 20 kg

Coxiril 0,2% 
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum, broiler csirke, pulyka, gyöngytyúk, nyúl 
részére

diklazuril 20 kg

Dila-Part oldatos injekció
ló, sertés, szarvasmarha, 
kiskérődzők ellése során alkalmazható

oxitocin 250 ml

Doxyprim 40% vízoldható 
pulvis

antibiotikum sertésnek, pulykának, házityúknak doxiciklin
1 kg

5 kg

Ecofoam adv.
extra hatékonyságú, hosszantartó tapadást biztosító lúgos 
habtisztítószer

nátrium-hidroxid
5 l

25 l

Enrocin 10% oldat antibiotikum pulykának, házityúknak enrofloxacin 1 l

Hepa Total oldat komplex májvédő készítmény 5 l

Hostazym X6000
mikrogranulátum

multienzim komplex xylanáz enzim 20 kg
Hostazym X30000 
mikrogranulátum
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Haszonállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

Hydraboost Piglet oldat
malacok rehydrálására, elektrolit-egyensúlyuk 
helyreállítására stresszhelyzetekben

dextróz, nátrium-klorid, kálium-citrát,  
kálium-foszfát, laktóz, cukornád melasz

5 l

Ketoprocen 100 mg/ml oldatos 
injekció

gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, lázcsillapító lovak, 
szarvasmarhák, sertések részére

ketoprofen  100 ml

Kilcox Extra 5 L extra hatékonyságú fertőtlenítőszer, mely a baktériumok, 
vírosok, gombák mellett féregpeték, kokcídium és 
cryptosporidium oociszták ellen is hatékony.

kolokrezol, glutáraldehid és kvaterner 
ammónium vegyületek egyedülálló keveréke

5 l

Kilcox Extra 25 L 25 l

K-Flor 100 mg/ml oldat 
ivóvízbe keveréshez

antibiotikum sertéseknek florfenikol 1 l

Ladoxyn 100 mg/g 
gyógypremix gyógyszeres 
takarmány készítéséhez

antibiotikum sertésnek doxiciklin 25 kg

Ladoxyn 500 mg/g  
granulátum

antibiotikum sertésnek, házityúknak, pulykának doxiciklin 5 kg

Lamboost paszta energiapaszta bárányoknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, koloszt-
rum, tejsavbaktériumok, A, D, B1

, B
2
, B

6
, B

12
, 

PP, C-vitaminok, növényi kivonatok (kóla, 
gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

100 ml

Lamox 200 mg/g gyógypremix antibiotikum sertéseknek amoxicillin 10 kg

Lamox 800 mg/g por ivóvízbe 
keveréshez

antibiotikum házityúknak, sertéseknek amoxicillin 1 kg

Lavital Forte oldat

a hazai forgalomban kapható egyik legtöményebb 
vitamin koncentrátum, kiegészítve a baromfi számára 
nélkülözhetetlen pantoténsavval és aminosavakkal, 
baromfinak, nyúlnak, sertésnek, szarvasmarhának, lónak, 
juhnak

A-, D-, E-, B-, C-, K-vitaminok, aminosavak 5 l

Lamulin 81 mg/g gyógypremix 
sertéseknek

antibiotikum sertésnek tiamulin-hidrogén-fumarát 25 kg

Lamulin 364.2 mg/g 
granulátum belsőleges 
oldathoz sertésnek

antibiotikum sertésnek tiamulin-hidrogén-fumarát 1 kg

Linco-Feed 110 mg/g 
gyógypremix gyógyszeres 
takarmány készítéséhez 
sertések részére

antibiotikum sertésnek linkomicin 25 kg

Linco-Sol 400 mg/g por 
ivóvízbe keveréshez  
sertés és házityúk részére

antibiotikum brojlercsirkéknek, sertésnek linkomicin 1,5 kg

Novicen-Flox 10%  
belsőleges oldat

baromfi kezelésére enrofloxacin 1 l

OptiPhos 2500 CT
fitáz enzim fitáz enzim 20 kg

OptiPhos 5000 CT

Piggyboost paszta energiapaszta újszülött malacoknak

közepes szénláncú zsírsavak, glükóz, 
kolosztrum, tejsavbaktériumok, A, D, B1

, B
2
, 

B
6
, B

12
, PP, C-vitaminok, növényi kivonatok 

(kóla, gvarana), vas-szulfát, ízesítő (édes ízű).

250 ml

Sacox 120 mikrogranulátum
kokcidiosztatikum tojójércék 
és brojlercsirkék részére

szalinomicin – nátrium 20 kg

Tilmicosol 250 mg/ml 
koncentrátum 

antibiotikum sertésnek, házityúknak,
pulykának, szopós borjúnak

tilmikozin 1 l

Toltra-K 25mg/ml
eimeriák okozta kokcidiózis gyógykezelésére házityúk és 
pulyka részére

toltrazuril 1 l

Toltramax 50 mg/ml belsőleges 
szuszpenzió sertések részére 

kokcidiosztatikum malacok részére toltrazuril
250 ml

1 l

Vetrisulf pulvis a magyar szulfonamid szulfaklórpiridazin-Na, trimetoprin
100 g

1 kg

Virex 5 Kg fertőtlenítő por az állattartó épületek felületeinek, 
technológiai berendezéseinek fertőtlenítésére 
kiemelkedően gyors hatásidővel

Peroxid

5 kg

Virex 10 Kg 10 kg

Virex 20 Kg 20 kg

Virofoam hosszantartó tapadást biztosító lúgos habtisztítószer nátrium-hidroxid
5 l

25 l

Magyar termékEzen termékeink vénykötelesek
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Viroguard 5 L
fertőtlenítőszer

glutáraldehid, formaldehid és kvaterner 
ammónium

5 l

Viroguard 25 L 25 l

Vitaherb Aero
gyógynövények illóolajait és lándzsás útifű-kivonatot 
tartalmaz a légzőszervi megbetegedések tüneteinek 
enyhítésére

kakukkfű illóolaja, eukaliptusz illóolaja, fahéj 
illóolaja, ausztrál teafa illóolaja, lándzsás 
útifű kivonata

5 l

Vitaherb Digest
illóolajok és B12-vitamin a takarmányfelvétel növelésére, 
valamint az emésztőszervi rendellenességek megelőzésére 
és tüneteinek enyhítésére

oregano illóolaja, rozmaring illóolaja, 
fokhagyma illóolaja, B

12
-vitamin

5 l

Vitaherb Antiox SE
komplex antioxidáns rendszer a szabadgyökök okozta 
elváltozások kivédésére

E-vitamin, szelén, vörös szőlőhéj kivonat, 
U-vitamin, réz, cink

5 l

Vitaminas TT + elektrolitok
ásványi só- és vitamintartalmú készítmény gazdasági 
haszonállatok részére

vitaminok és ásványi sók
1 kg

100 g

Ziad táplálkozásfiziológiai adalékanyag 75% elemi cink 5 kg

www.vitamed.hu

MÉRJEN  
MEGELŐZŐ CSAPÁST  
A KOKCIDIÓZISRA!
• egyszeri adagban hatékony

• hosszan tartó védelmet biztosít

• megakadályozza a bélhámsejtek pusztulását

• javítja a bél egészségi állapotát, ezáltal növeli a teljesítménymutatókat

• kevesebb bakteriális fertőzés

• alacsonyabb gyógyszerköltség

TOLTRAMAX
Malacok kokcidiózisának megelőzésére

Maximális védelem, minimális költséggel

MAGYAR TERMÉK
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Forgalmazza: Vitamed Pharma Kft.
Tel.: 06-1-29-909-29 • Fax: 06-1-29-909-28
E-mail: iroda@vitamed.hu


