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TULAJDONSÁGOK
•  A kolloidális kén keratolitikus és 

keratoplasztikus hatású, az alaphár-
tyán található hámsejtek mitotikus 
aktivitására hat és elősegíti a felszíni 
hámsejtrétegek cseréjét.

•  A klórhexidin-diglükonát anti-
mikrobiális hatású (baktériumokra és 
gombákra hat); nem hatástalanítja a 
genny és a szövettörmelék, alacsony 
koncentrációban nem irritál.

•  A szalicilsav keratolítikus hatást 
fejt ki, szelektíven hasítja a korneoci-
tákban található keratin fehérjeláncát, 
ezáltal az alsóbb rétegekben található 
sejtek jól tolerálják. Ezen felül a gyul-
ladásos területekre behatolva össze-
húzó, antibakteriális és gyulladáscsök-
kentő hatást fejt ki. 

•  A lanolin bőrpuhító és hidratáló 
hatással rendelkezik.

•  A cink-glükonát gyulladáscsök-
kentő, nyugtató és puhító hatású.

A VIZSGÁLAT CÉLJA
A vizsgálat célja az volt, hogy érté-

keljük egy 2% szalicilsavat, 0,25% 
kolloidális ként, 0,3% klórhexidin-
diglükonátot, 2% lanolint és 2% cink-
glükonátot tartalmazó sampon haté-
konyságát és tolerálhatóságát kutyák 
keratoseborrhoeás betegségeinél (20 
eset leírása).

ANYAG ÉS MÓDSZER
20 keratoseborrhoeás bőrgyulla-

dás ban szenvedő kutyát választottak 
ki; minden állatnál feljegyezték a nati-
onalét, az elsődleges betegséget és a 
folyamatban lévő kezelést (amin nem 
változtattak a vizsgálat ideje alatt).

A 0. napon (D0) – a vizsgálatba 
való bevonás napja – klinikai vizsgála-
tot, citológiai és bőrgyógyászati vizs-

gálatokat végeztek, amit a 14. (D14) és 
28. (D28) napokon megismételtek; a 
kutyákat hetente kétszer fürdették a 
gyógysamponnal 1 hónapon át.

• a szőrzetet langyos vízzel benedve-
sítették

• a sampont 0,5 ml/ttkg mennyiség-
ben alkalmazták, bemasszírozták a 
teljes testfelületen

• 10 percig hagyták hatni, majd leöblí-
tették langyos vízzel

• végül alaposan megszárították a 
szőrzetet

A D0, D14 és D28 időpontokban 
vizsgálták és jellemezték, illetve pon-
tozták a klinikai jellemzőket és a cito-
lógiai paramétereket.

Klinikai kép
Az alábbi skála alapján pontozták: 

5-15-30-50-70-85-100%

Citológia
Az alábbi skála alapján pontozták: 

0-1-2-3-4

Baktériumok, korneocyták, fehérvér-
sejtek:

•  5 db 100x nagyítású látótér átlaga
•  0-nincs; 1-van, <5/HPF; 2-van, 

5-10/HPF; 3-van, 10-25/HPF; 4-van, 
>25/HPF.

Malassezia
5 db 40x nagyítású látótér átlaga
0-nincs
1-van, <1/HPF
2-van, 2-4/HPF
3-van, 4-8/HPF
4-van, >8/HPF
A szerzők bizonyos klinikai para-

métereket (alopecia, kipirulás, visz-

ketés, korpa, lichenificatio, hiperpig-
mentáció, szőrzet olajossága, szaga és 
fénytelen szőrzet), valamint citológiai 
paramétereket (keratinocyták, bak-
tériumok, Malassezia, fehérvérsejtek) 
pontoztak. 

Értékeltük a készítmény tolerálha-
tóságát valamint a tulajdonos elége-
dettségét és a compliance-t.

EREDMÉNYEK:
11 kan és 9 szuka kutya vett részt 

a vizsgálatban, 1 éves kortól 15 éves 
korig, az átlagéletkor 7,5 év volt. A 
kutyák közül 6 keverék volt, 3 német 
juhász, 3 labrador, 3 pitbull, 2 golden 
retriever és 1-1 west highland white 
terrier, boxer és beagle. A diagnoszti-
zált primer betegségek: allergiás bőr-
gyulladás (10), hypothyreosis (4), nem 
epidermiolitikus ichtyosis (2), míg 4 
esetben nem sikerült diagnosztizálni a 
seborrhoeás bőrgyulladás pontos okát. 

A klinikai paraméterek 35,1%, 
illetve 56,2%-kal javultak a 14. és a 
28. napokra. A citológiai paraméte-
rek 41,6%, illetve 57,8%-kal javultak 
a 14. és a 28. napokra. Az alábbi klini-
kai paraméterekben már az első két 
hét alatt volt jelentős javulás: korpá-
zás (46,7%), szag (46,2%), olajosság 
(44,8%), fénytelen szőrzet (41,2%). A 
citológiai paraméterek közül az aláb-
biak csökkentek jelentősen 2 hét alatt: 
fehérvérsejtek 62,3%, keratinocyták 
48,1%, Malassezia 43,2% és baktéri-
umszám 27,7%. További, bár kisebb 
mértékű javulás volt 4 hét után: kor-
pázás (67,1%), szag (69,9%), olajosság 
(65,5%), fénytelen szőrzet (61,6%). A 
citológiai paraméterek javulása 28 nap 
kezelés után: leukocyta 81,3%, kerati-
nocyták 55,8%, Malassezia 70,5% és 
baktériumszám 41,8%. A compliance a 
14. és a 28. napon is 85%-os volt.

A 20-ból mindössze 1 kutyánál 
hagyták abba a kezelést, mert a sam-

Összetevők: szalicilsav (2%), kolloidális kén (0,25%), klórhexidin‑ 
diglükonát (0,3%), lanolin (2%), cink‑glükonát (2%)

A Zincoseb sampon hatékonysága
és tolerálhatósága kutyák keratoseborrhoeás 
megbetegedéseiben (klinikai esettanulmány, 20 esettel)
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ponos fürdetést követő órákban foko-
zódott a viszketés; a többi esetben 
nem jeleztek nemkívánatos hatásokat, 
a tolerálhatóság és a biztonságosság 
100% volt a 14. és a 28. napon is. Az 
elégedettség a 14. napon 100% volt, 4 
hét kezelés után 80%, amit azzal indo-
koltak a tulajdonosok, hogy már nem 
láttak további javulást, főleg a sampo-
nozásra fordított időhöz képest. 

A PONTSZÁMOK ALAKULÁSA:

KÖVETKEZTETÉS:
A vizsgálat eredményei alátá-

masztják a Zincoseb® samponos keze-

lés kiemelkedő hatékonyságát: ez a 
sampon kifejezetten olyan száraz, zsí-
ros vagy korpázással járó seborrho-
eás elváltozásoknál ajánlott, melyet 
gyakran látunk Malassezia pachyder-
matis fertőzések és/vagy baktérium 
túlszaporodás esetén. A sampon-
ban található lanolin és cink-glükonát 
gyulladáscsökkentő, nyugtató és bőr-
puhító tulajdonságai révén a készít-
mény kevésbé agresszív hatású. A kén 
és a szalicilsav kombinációja keratoli-
tikus (eltávolítja a bőr felületén talál-
ható felesleges hámpikkelyeket) és 
keratoplasztikus (normalizálja a sejtek 
megújulási ütemét a bőr bazális réte-
gében) hatásuk mellett antibakteriális 
és gombaellenes hatással is rendelke-
zik. Az antimikrobiális hatás elsősor-
ban a kén in situ hidrogén-szulfiddá 
és pantoténsavvá való alakulásának 
köszönhető az alacsony dózisban jelen 
lévő klórhexidin mellett. 

A legfrissebb in vitro kutatások, 
melyeket Guardabassi professzor vég-
zett a Koppenhágai Egyetem Mikrobi-
ológiai Intézetében (lásd ICF Bulletin 

Zincoseb® eredmények - Guardabassi 
Cod. DP0137/0) alátámasztották a 
Zincoseb sampon kiemelkedő Malasse-
zia, valamint a kutyákban leggyakrab-
ban bőrfertőzéseket okozó baktérium-
fajok elleni hatékonyságát (beleértve 
a Staphyolococcus pseudintermedius-
t is), egyedüli kivételnek a Pseudomo-
nas aeruginosa bizonyult. 

Ezeknél a bőrbetegségeknél a sam-
ponos kezelést mindig a háttérben 
álló elsődleges kórok kezelése mellett 
javasolt végezni. A compliance kritikus 
pont a bőrbetegségek esetében: tud-
nunk kell, hogy a tulajdonosok elsősor-
ban a rossz, „avas” szag és fénytelen 
és/vagy zsíros szőrzet miatt hozzák be 
a kutyát a rendelőbe.

Ezen paraméterek javítása ezzel a 
seborrhoea elleni samponnal az első két 
hétben rendkívül fontos, mert a tulaj-
donos látja a klinikai tünetek gyors javu-
lását. Annak fényében, hogy a sampon 
hatására csökken a mikroorganizmu-
sok száma, megállapíthatjuk, hogy az 
antiszeptikus samponok és egyéb ter-
mékek ésszerű alkalmazásával csök-

12 éves kan keverék kutya, 
száraz seborrhoeával. 
A 0. napon látszik a fénytelen szőrzet 
és a korpázás, míg 
a 14. napon a szőrzet tömöttebb, 
fényesebb, 
a 28. napra pedig már nincs 
seborrhoea, a szőrzet fényes.

D0

100%

64,9%

43,8%

Klinikai paraméterek

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

D14 D28

Klinikai paraméterek

D0

100%

58,4%

42,2%

Citológiai paraméterek

180

160

140

100

120

80

60

40

20

0

D14 D28

Citológiai
paraméterek

D0

90% 85% 85%

Compliance

90

100

80

70

50

60

40

30

20

10

0

D14 D28

Compliance

D0

0%

80%

Elégedettség

90

100

80

70

50

60

40

30

20

10

0

D14 D28

Elégedettség

100%

D0

Tolerálhatóság

90

100

80

70

50

60

40

30

20

10

0

D14 D28

Tolerálhatóság

100% 100%
95%

5



 

kenteni lehet az állatorvosi bőrgyógyá-
szatban alkalmazott széles spektrumú 
antibiotikumok használatát, az azok 
által kifejtett szelekciós nyomást, ezzel 
csökkentve az antibiotikum reziszten-
cia kialakulásának kockázatát. 

IRODALOM
1)  Maddison JE, Page SW, Church 

DB. Topical dermatological therapy. 
ln: Small animal clinical phar macology, 
2nd edition 2008. Saunders Ltd.

2)  Taj A, Baqai R. Antimicrobial 
effects of alum and sulphur on bacte-
ria isolated from mineral and hospi-
tal water. Infectious Disease Journal 
2007;16:10-13.

3)  Lloyd DH, Lamport Al. Acti-
vity of chlorhexidine shampoos in 
vitro against Staphylococcus interme-
dius, Pseudomonas aeruginosa and 
Malassezia pachydermatis. Veterinary 
Records 1999; 144: 536-537.

4)   Olivry T et coll. Treatment of 
canine atopic dermatitis: 2010 clinical 
practice guidelines from the Internati-
onal Task Force on Canine Atopic Der-
matitis Veterinary Dermatology DOI 
11.1111/j 2010

5)  Halliwell REW. Rational use of 
shampoos in veterinary dermatology. J 
Small Anim Pract 32:401, 1991

Az előadás a 25. Európai Állator-
vosi Bőrgyógyászati Kongresszus előtti 
szimpóziumon hangzott el Brüsszelben, 
2011. szeptember 7-én.

A klinikai vizsgálat szerzői:
dr. Giovanni Ghibaudo és 

dr. Lisa Graziano
Szöveg és grafikonok: 
dr. Giovanni Ghibaudo

fényképek: dr. Lisa Graziano

15 éves, ivartalanított nőstény kutya, 
száraz seborrhoea (atópia). 
A 0. napon látszik, hogy a szőrzet 
fénytelen, nem tömött, míg 
a 14. napon a szőrzet tömöttebb, 
fényesebb, 
a 28. napra pedig a szőrzet már fényes, 
nincs seborrhoea.

sampon
250 ml
Összetétele:
• kolloidális kén
• cink-glükonát
• klórhexidin-diglükonát
• szalicilsav
• etoxilált lanolin

Faggyútermelődést szabályozó, antimikrobiális és hidratáló hatású sampon és spray seborrhoea esetére.
Kutyák és macskák viszkető és/vagy korpázó bőrelváltozásainak kiegészítő kezelésére.

spray
200 ml
Összetétele:
• klórhexidin-diglükonát
• Tris-EDTA
• AMP126
• klimbazol
• cink-glükonát
• Aloe kivonat
• cyclosystem D-panthenol
• karbamid
• niacin
• glicerin

vitamed.hu

• fokozza a bőr regenerációs képességét
• helyreállítja az egészséges faggyútermelődést
• csökkenti a viszketést és a korpázást
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Skingel®

Külsőleges gél kutyák és macskák részére

Alkalmazása:

A Skingel kipirult, gyulladt  
bőrterületek kiegészítő keze- 
lésére szolgáló gyógyhatású  
készítmény. Kifejezetten ajánlott 
az interdigitalis régió, valamint  
a bőrredők kóros elváltozásainak 
kiegészítő kezelésére.

 

Hatóanyagok tulajdonságai:

Cink-oxid: A bőrön védőréteget 
képez, támogatja a sebgyógyu-
lást, serkenti a regenerációt.

Propilén-glikol és glicerin:  
hidratáló vivőanyagok.

Orvosi zsálya kivonat:  
összehúzó hatású, stimulálja 
és normalizálja a bőr élettani 
funkcióit.

vitamed.hu

SKINGEL_A5.indd   1 2019. 08. 13.   15:12

Tris-NAC®

Tris-EDTA puffer + N-acetilcisztein (NAC) tartalmú oldat kutyák és macskák részére

vitamed.hu

Alkalmazása javasolt a külső hallójáratban és a bőr felületén.

A Tris-NAC® az N-acetilcisztein és a Tris-EDTA innovatív és szinergista kombinációja, mely hatékonyan 
alkalmazható a bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére, illetve a kialakult biofilm felbontására.
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sampon
250 ml
Összetétele:
• kolloidális kén
• cink-glükonát
• klórhexidin-diglükonát
• szalicilsav
• etoxilált lanolin

Faggyútermelődést szabályozó, antimikrobiális és hidratáló hatású sampon és spray seborrhoea esetére.
Kutyák és macskák viszkető és/vagy korpázó bőrelváltozásainak kiegészítő kezelésére.

spray
200 ml
Összetétele:
• klórhexidin-diglükonát
• Tris-EDTA
• AMP126
• klimbazol
• cink-glükonát
• Aloe kivonat
• cyclosystem D-panthenol
• karbamid
• niacin
• glicerin

vitamed.hu

• fokozza a bőr regenerációs képességét
• helyreállítja az egészséges faggyútermelődést
• csökkenti a viszketést és a korpázást
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Újabb kísérleti eredmények 
brojlercsirkékben a Sacox 
alkalmazása vonatkozásában

Ionofórok és a Clostridium perfringens
CÉL

Egyrészt klinikai esetekből (broj-
ler) kitenyésztett Clostridium perfrin-
gens törzsek ionofórokkal szembeni 
érzé  keny  ségének felmérése; másrészt 
ennek alapján az ionofórok hatékony 
bélbeli koncentrációjának megállapí-
tása. 

VIZSGÁLAT LEÍRÁSA
Különböző C. perfringens törzsek 

ionofórokkal szembeni érzékenysé-
gének vizsgálata és a minimális gátló 
koncentrációt (MIC

90
)meghatározása. 

A MIC
90

 érték a vizsgált vegyület leg-
kisebb koncentrációja, ami láthatóan 
gátolja a vizsgált C. perfringens popu-
láció 90%-ának szaporodását. 

EREDMÉNYEK
Az 1. grafikon összefoglalja az 

ionofórok 3 különböző vizsgálat-
ban mért MIC

90
 értékeit. A baktérium 

törzseket klinikai esetekből (broj-
ler) izolálták különböző országokban: 
Martel et al., 2004 (44 törzs, Európa), 
Silva et al., 2009 (55 törzs, Brazília), 
Lanckriet et al., 2010 (51 törzs, Európa). 

A 2. grafikon mutatja a MIC
90

 érté-
keket a különböző ionofórok becsült 
bélbeli koncentrációjával összevetve. 
A MIC

90
 értékek μg/ml-ben vannak 

kifejezve, ami megfelel a ppm-nek. 
Az adott ionofór bélbeli koncentráci-
ója úgy lett megbecsülve, hogy vet-
ték a hatóanyag legkisebb törzsköny-
vezett adagját, és figyelembe vették 
az ivóvízfogyasztás (ivóvíz/takarmány 
arány = 2) miatti hígulását. 

KÖVETKEZTETÉSEK
Bár vannak kisebb eltérések a 

különböző ionofórok MIC
90

 értékei 
között, a bélbeli ionofór koncentráció 
többszörösen meghaladja mindegyik 

ionofór Clostridium perfringens-re 
vonatkozó MIC

90
 értékét (a madura-

micin kivételével). Ezért nincs értelme 
foglalkozni az ionofórok MIC

90
 értékei 

közötti különbségekkel. Mivel a kok-
cidiózis az egyik legfontosabb hajla-
mosító tényező a Clostridium problé-
mákra, az ionofórok eredeti hatása, 
azaz a kokcídium-ellenes hatás jobban 
befolyásolja az elhalásos bélgyulladás 
vagy a dysbacteriosis előfordulását. 

Irodalom
Susceptibility of Clostridium perfringens 

strains from broiler chickens to antibiotics and 

anticoccidials; A. Martel, L. A. Devriese, K. Cau-

werts, K. De Gussem, A. Decostere and F. Hae-

sebrouck; Avian Pathology, 2004, 33(1), 3-7

The effect of commonly used anticoccidials 

and antibiotics in a subclinical necrotic enteri-

tis model; A. Lanckriet, L. Timbermont, M. De 

Gussem, M. Marien, D. Vancraeynest, F. Haeseb-

rouck, R. Ducatelle, F. Van Immerseel and Avian 

Pathology, 2010, 39 (1), 63-68. 

Antimicrobial susceptibility of Clostridium 

perfingens strains isolated from broiler chic-

kens; R. Silva, F. Salvarani, R. Assis, N. Martins, 

P. Pires, F. Lobato, Brazilian Journal of Microbio-

logy, 2009, 40
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CÉL
A monovalens ionofórok hatásának 

értékelése a felvett ivóvíz/takarmány 
arányra, a bélsár szárazanyag-tar tal-
mára és a talpfekélyre brojlerekben.

KÍSÉRLET LEÍRÁSA
Kísérleti elrendezés
• Helyszín: Kísérleti ketrecekben a 

Poulpharm-nál (Belgium)
• Nincs coccidiumos ráfertőzés
• A takarmány a 0-42. napokban tar-

tal mazott kokcidio sztati kumo kat

KEZELÉSEK
4-féle kezelés, ismétlések: 5 ket-

rec ben, 21-21 csirkével (Ross 308) 
1. Kontroll csoport
2. Sacox® (szalinomicin, 60 ppm)
3. Coxidin® (monenzin, 100 ppm)
4. EU-ban engedélyezett narazin (70 

ppm)

VIZSGÁLT PARAMÉTEREK
• Felvett ivóvíz/takarmány aránya
• Bélsár szárazanyag (sz.a.) tar tal  ma: 

az állatokat 2 órára mű  anyag lá dákba 
tették, így össze le he  tett a bélsarat 
gyűjteni – a sz.a. ta r talmat azonnal 
meghatározták a gyűjtés után.

• Talpfekély pontszám (átlagos): A 
talpfekélyek súlyosságát 0-4 pon-
tos skálán pontozták.

EREDMÉNYEK
• A mortalitás alacsony volt minden 

csoportban és nem függött össze 
kokcidiózissal

• A csoportokban a testtömeg és a 
takarmányértékesítés nem külön-
bö zött szignifikáns mértékben

• Ivóvíz/takarmány arány

Ivóvíz/takarmány arány: Az 1. grafiko-
non látható ered mények szerint ten-
dencia jelleggel (sta tisz tikusan nem 

szignifikáns mér tékben) alacsonyabb 
volt az ivóvíz/takarmány arány a Sa-
cox® és a Coxidin® csoportban a harma-
dik kokcidiosztatikumhoz képest.

Bélsár szárazanyag-tartalma: A 2. gra-
fikon mutatja, hogy a Coxidin® és a Sa-
cox® csoportokban a leg magasabb a 
szárazanyag-tartalom

Talpfekély pontszám: A 3. grafikonon 
látható, hogy a Coxidin® és a Sacox® 
csoportokban a leg alacsonyabb a talp-
fekély pontszám.

KÖVETKEZETÉSEK
A Sacox® és a Coxidin® csopor tok-

ban a Narazin csoporthoz képest:
1. alacsonyabb az ivóvíz/takarmány 

arány
2. magasabb a bélsár szárazanyag-

tartalma, %-ban
3. alacsonyabb a talpfekély pontszám

1. grafikon: Ivóvíz/takarmány arány a 0-42. napok között
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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



Szakmai programok
VI. ÁLLATORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA  
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

2019. október 5-6.
Helyszín: Aqua Spa Hotel és Konferencia Központ, 
Cserkeszőlő
A MÁOK Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi 
szervezetének éves továbbképző konferenciája

HSAVA ŐSZI, HÁROMNAPOS  
41. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

2019. október 11-13.
Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem, Aula
MÁOK által elismert KIEMELT RENDEZVÉNY  
(legalább 2 napon történő részvétel esetén)

SZARVASMARHA-, JUH- ÉS KECSKE EGÉSZSÉGÜGY 
HATÁSA A TERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

 2019. november 13-16.
Helyszín: Danubius Health Spa Resort Hévíz****, Hévíz 
A Magyar Buiatrikusok Társaságának XXIX. 
Nemzetközi Kongresszusa

MÁOK HEVES MEGYEI SZERVEZETÉNEK 
2 NAPOS TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA

2019. november 30. - december 1.
Helyszín: Hunguest Nagyszálló, Galyatető
Témakörök: kisállat belgyógyászat, sebészet, 
gyógyszertan, egzotikus állatok, járványügyi 
aktualitások

PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS®: 
 TUDOMÁNY A TÁPLÁLÁS MÖGÖTT
A Vitamed Pharma Kft. és a Nestlé Purina Pro 
Plan Veterinary Diets közös rendezvénye

2019. október 11. 
Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem,

Tormay Béla előadó, L épület
Jelentkezés: www.vitamed.hu/konferencia

Témák:
17:30–17:45 A Purina története Magyarországon
 // Hanzel Lajos,  

a Purina Magyarország vezetője 
17:45–18:15 Nestle Purina – elkötelezettségünk története. 
 A táplálás mögött álló szilárdan 
 megalapozott tudományos háttér
 // Daniel Rodes Molto, DVM, PhD.
18:15–18:45 Mikrobiom – új felfedezés, új kihívás  
 a kisállatgyógyászatban 
 // Dr. habil Fodor Kinga Ph.D.,  

állatorvos, egyetemi docens 
18:45–19:00 Szünet
19:00–19:35 A PPVD termékekkel kapcsolatban hazai 
 praxisban szerzett tapasztalatok első kézből 
 // dr. Márton Kinga állatorvos, Purina külső 

tanácsadó ill. további hazai állatorvosok 
19:35–19:45 A Purina – Vitamed exkluzív disztribútori
 együttműködés részletei
 // dr. Zoltai Gergely állatorvos,  

a Vitamed Pharma Kft. ügyvezetője
20:00–22:00 Vacsora és meglepetés program

KERESZTREJTVÉNY
A helyes megfejtők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

ICF bőrgyógyászati mintacsomag  
és Benamax bögre

A megfejtés mellé kérjük, adja meg címét és telefonszámát is,  
hogy értesíteni tudjuk!
Beküldési cím: Vitamed Pharma Kft. 
1096 Budapest, Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax: +36 1/29-909-28. E-mail: marketing@vitamed.hu

Beküldési határidő: 2019. október 15.

A 2019/I. VitaMedia Magazin keresztrejtvény szerencsés megfejtői:
Vitamed törülközőt és lázmérőt nyert: 
Dr. Varga János (Lajosmizse); Dr. Kassay Viktória (Budakalász);  
Dr. Monori Kitti (Szolnok); Dr. Török Miklós (Pomáz);  
Dr. Gergely Annamária (Ecser); Csizmár Nikolett (Sárospatak)
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Szakértők egy csoportja szerint 2040-re teljesen átalakulhat 

a húsipar: a laboratóriumban előállított húsok válhatnak domi-

nánssá.

Az AT Kearney globális tanácsadó cég szerint 2040-re a legtöbb 

hús alternatív forrásokból származik majd. A vállalat ipari szakér-

tőkkel készített interjúk után arra jutott, hogy két évtized múlva a 

húsfogyasztás 35 százalékát laboratóriumban létrehozott, 25 szá-

zalékát pedig növényi alapú táplálékkal pótolhatják.

Az alternatív hús lehet hagyományos húspótló (például tofu), 

egyéb fehérjeforrás (például rovar), vagy újabb vegán megoldás. 

Ma már laboratóriumban tenyésztett hús is létezik, igaz, ez még 

igen költséges, ráadásul egyelőre nem is elérhető a kereskedelem-

ben. A szakértők szerint hosszú távon mégis a laboratóriumi hús 

válhat meghatározóvá.

A húsipar átalakítása rendkívül fontos, hiszen a jelenlegi mód-

szerek komoly terhet rónak a környezetre, és az éghajlatváltozás-

hoz is nagyban hozzájárulnak. Ahogy a technológia fejlődik, az 

alternatív húsok egyre olcsóbbá válnak majd, így szépen lassan 

átveszik a hagyományos húsok helyét. Az elemzés alapján a vál-

tásra leginkább a nyugati országok, Kína és India lakói nyitottak.

Ez a hír áttörést jelenthet a macskaallergia kezelési lehetősé-

geit illetően, és számos macskát menthet meg attól, hogy gazdái 

megváljanak tőle. A kísérletek során megállapították: egy speci-

ális tojásport tartalmazó étrend semlegesíti azt a fehérjét, mely 

az emberekben az allergiás reakciót okozza macskaallergia során, 

jelentették be nemrég a Purina kutatói.

Ezek az allergének komoly nehézséget okozhatnak a macskák 

gazdáinak, valamint gátolhatják a házi kedvencek és a macskara-

jongók szeretetteljes együttélését - vélekedik Dr. Ebenezer Satya-

raj immunológus, a kutatások vezetője.

A macska nyálában található legfőbb antigén a Fel d1 nevű 

fehérje. Azt nem tudjuk, hogy a macskák szervezetében mi ennek 

a fehérjének a szerepe, viszont emberekben ez felelős a macskaal-

lergia esetek 95%-áért. A macskaallergia a leggyakoribb állati ere-

detű allergia, minden ötödik ember allergiás a macskákra. Mind-

egyik macskában, még a kopasz fajták egyedeiben is termelődik 

Fel d1, bár ennek szintje egyedenként változó, valamint ugyanab-

ban a macskában is változik az év során.

Amikor a macskák tisztálkodnak, a nyálukban található Fel d1 

nevű fehérje a nyálukból és faggyúmirigyeikből a bundájukra kerül. 

Ezt követően az antigén szétszóródik az állat környezetében a 

levedlett szőrszálakkal és elhalt hámsejtekkel. Az antigén erősen 

tapad a lakásokban megtalálható takarókhoz, a szőnyegekhez és 

a függönyökhöz.

Amikor egy érzékeny személy érintkezésbe kerül Fel d1 fehér-

jével, az allergén kötődik az immunrendszer IgE molekuláihoz, 

kiváltja a hízósejtek degranulációját és az immunválaszt, az aller-

giás tüneteket: tüsszögés, viszketés, szem könnyezése stb. A 

macskatulajdonosoknak az orvosok gyakran azt tanácsolják, hogy 

a legjobb megoldás az, ha a macskájuktól megszabadulnak, sőt a 

menhelyekre kerülő macskák 18%-áról allergia miatt mondanak le 

gazdái. Az allergia kezelési lehetőségei közé tartoznak az antihisz-

taminok, immunterápia, a macska mozgásának korlátozása egy 

behatárolt területre vagy a fentiek kombinációja. A probléma az, 

hogy ezen megoldások egyike sem ad 100%-os eredményt.

A közelmúltban közzétett évtizedes kutatási eredmények azt 

mutatták, hogy a tojássárgájában megtalálható IgY molekula (a 

tyúkokból a csirkékbe átadott antitest) blokkolni képes a Fel d1 

molekulán lévő specifikus helyeket, megakadályozva, hogy IgE 

molekulához kötődjön, ezáltal semlegesíti az allergént. A Fel d1 

elleni IgY ellenanyagok természetes körülmények között megta-

lálhatóak azokban a csirkékben, melyek macskákkal együtt élnek. 

Amikor a macskákat egy speciálisan elkészített, Fel d1 elleni 

IgY tartalmú tojáspor-terméket tartalmazó étrenddel táplálták, a 

macskák 97% -ában csökkent az aktív Fel d1 szint a szőrszálakban 

és a hámsejtekben a kiindulási értékhez képest. Átlagosan 47% 

-kal (33-71%-kal) csökkent az aktív Fel d1 szint a macskák szőrszá-

laiban három hetes diétát követően.

A Purina kutatói megállapították, hogy a termék macskák szá-

mára biztonságosnak bizonyult. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a 

tojás készítmény nem gátolja vagy roncsolja a Fel d1-et, mivel ez a 

fehérje fontos szerepet játszhat a macskák szervezetének műkö-

désében. Hanem a termék semlegesíti az allergén hatásait, ezál-

tal nagyobb az esély arra, hogy a környezetben az allergén meny-

nyisége az alatt a küszöbszint alatt marad, amely az emberekben 

tüneteket okozna.

A PURINA KUTATÓI MEGFEJTETTÉK  
A TOJÁSBAN LÉVŐ IGY MOLEKULA  
MACSKAALLERGIÁRA GYAKOROLT HATÁSÁT

Forrás: veterinarynews.dvm360.com

Érdekességek a nagyvilágból

JÖHET AZ ALTERNATÍV HÚS KORA!

Forrás: www.ng.hu
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Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – 

állapították meg chilei kutatók.

A C-vitamin nem csupán a skorbut ellen véd, hanem alapvető 

fontosságú a sejtenergia, a kollagén termelése és a neurotransz-

mitterek szintézise szempontjából, valamint segíti az immun-

rendszert. Vitathatatlan előnyei mellett gyakran felmerül a meg-

alapozatlan információkat terjesztő internetes felületeken az a 

tudományosan nem bizonyított nézet, miszerint a megadózisban 

szedett C-vitamin még a rákot is gyógyítja.

A dél-chilei Concepción Egyetem tudósai a Free Radical Bio-

logy and Medicine című folyóiratban publikáltak egy tanulmányt 

a C-vitamin és a daganatos betegségek közti összefüggésekről. A 

kutatók – amellett, hogy elismerik e vitamin számos pozitív hatá-

sát – megállapították, hogy az általuk vizsgált húsz ráktípus a 

C-vitamin újrahasznosítása révén jut hozzá a szükséges tápanya-

gokhoz.

A C-vitamin két szerkezeti formában található meg a szerve-

zetben: oxidált formájú dehidroaszkorbinsavként (DHA), amely 

nagy koncentrációban fordul elő a daganatok körül, valamint redu-

kált formájú aszkorbinsavként (AA), amely gyulladásgátló funkci-

óval bír. A tumorsejtek begyűjtik a körülöttük lévő nagy mennyi-

ségű dehidroaszkorbinsavat, és redukált C-vitaminná alakítják át, 

amely életben tartja őket.

Húsz éven átívelő vizsgálatukban a Coralia Rivas vezette kuta-

tócsoport megállapította, hogy a mellrák, a prosztatarák és a leu-

kémia esetében például a tumorsejtek "képesek jóval több C-vita-

mint felhalmozni magukban, mint a normális sejtek". Rivas szerint 

ez a felfedezés azért "kulcsfontosságú, mert azt jelenti, hogy a 

C-vitamin képes megerősíteni a tumorsejteket és ellenállóbbakká 

tenni őket a kezelésekkel szemben".

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai rájöt-

tek, hogy a szárnyak irizáló színjátékáért felelős nanocsempék az 

illékony káros anyagok kimutatásában is jeleskednek. Felfedezé-

sük utat nyithat olyan mikroszenzorok fejlesztése felé, melyek 

akár mobiltelefonjainkba is beépíthetők lehetnek.

A levegő minőségének meghatározása kül- és beltérben egya-

ránt egyre fontosabbá válik. Ugyanakkor az is nagyon lényeges, 

hogy milyen szennyező anyagok, például az illékony szerves anya-

gok gőzei szennyezik a belélegzett levegőt. Asztali készülékek már 

régóta rendelkezésre állnak ilyen analitikai feladatok ellátására, de 

azok nem „zsebre tehetők”.

Az ideális kémiai szenzor olcsó, hordozható, kis energiafo-

gyasztású, megbízható, azonnali, anyagszelektív és jól kiolvas-

ható választ ad a környezeti levegő körülményei között is. Ilyen 

lehetne például egy mobiltelefonba integrálható érzékelő.

A mobiltelefonban már adott a hangolható fényforrás (a képer-

nyő), adott a fényérzékelő (a kamera), szükség lenne még egy opti-

kai úton kiolvasható és kémiailag szelektív érzékelőre. Pontosan 

ilyen anyagok kutatásával foglalkozik az MTA EK MFA Nanoszer-

kezetek Osztályán Kertész Krisztián és Piszter Gábor. Külön érde-

kessége a kutatásnak, hogy a kémiailag szelektív szenzor nem egy 

bonyolult előállítási folyamat végterméke, hanem lepkék szárnyán 

képződik. Egyes lepkék szárnyainak színét nem festékek adják, 

hanem kitinből és levegőből felépülő nanoarchitektúrák. Ezeket 

úgy lehet elképzelni, mint az emberi hajszálnál mintegy ezerszer 

kisebb szemekből álló háromdimenziós „csipkét”.

A pikkelyekben előforduló ún. fotonikus nanoarchitektúra úgy 

hozza létre a színt, hogy szerkezetéből adódóan bizonyos hullám-

hosszúságú fény nem tud terjedni ebben a háromdimenziós csip-

kében, ezért visszaverődik róla. Hogy pontosan milyen színű fény 

verődik vissza a pikkelyekről azt a csipke szerkezetét jellemző 

méretek szabják meg, illetve a kitin – a csipkét alkotó anyag – és 

a levegő optikai tulajdonságainak különbsége. Ezt a különbséget 

törésmutató kontrasztnak nevezik.

Ennek a csipkének az a különleges tulajdonsága van, hogy 

különböző illó anyagok gőzeinek hatására anyagra jellemző módon 

változtatja meg a színét. Ez annak tulajdonítható, hogy a csipke 

parányi üregei arra késztetik a gőzöket, hogy cseppfolyóssá ala-

kuljanak bennük, és így megváltozik a fent említett törésmutató 

kontraszt.

A kutatók megállapították, hogy az egyes fajok kékje nem-

csak jellemző az illető fajra, de nagyfokú állandóságot mutat tér-

ben és időben. Nemrégiben megjelent munkájukban az MFA kuta-

tói elsőként igazolták, hogy a kémiai érzékeléshez nincs szükség 

egy egész szárnyra, elégséges egyetlen pikkely is.

LEPKESZÁRNYAK SZIMATOLHATJÁK KI 
A ROSSZ LEVEGŐT

Forrás: www.mta.hu

ERŐSÍTI A C-VITAMIN A TUMORSEJTEKET

Forrás: www.hvg.hu
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MEGOLTÁS 
EGY  
CSAPÁSRA!

cenflox 100 mg/ml
oldatos injekció / szarvasmarha és sertés részére 

• Intramuszkulárisan, szubkután, és 
intravénásan is alkalmazható

• Bakteriális légzőszervi betegségek, 
és coli-mastitis kezelésére

• Gumidugós, plasztik üvegben

Enrofloxacin injekció  

EGYSZERI  
ALKALMAZÁSRA 

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Cenflox_A5.indd   1 2019. 08. 14.   13:28

HASMENÉS ELLENI PASZTA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

MIÉRT AJÁNLJUK?
KIEMELKEDŐEN GYORS HATÁS 
RENDKÍVÜLI TOXINKÖTŐ KAPACITÁS 
EGYEDÜLÁLLÓ ÖSSZETÉTEL

 KIEMELKEDŐEN GYORS HATÁS
 RENDKÍVÜLI TOXINKÖTŐ KAPACÍTÁS
 EGYEDÜLÁLLÓ ÖSSZETÉTEL

KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ÉS VÉGE 
A HASMENÉSNEK!

www.vitamed.hu

endia_hird_A5_ok.indd   1 21/02/17   16:06

A LEGYET CSAPD LE, 
A TERMÉKRE CSAPJ LE!
Vásárolj 16 vagy 30 db ALBA légyirtó szert, gyűjtsd össze az ALBA termék- 
dobozok tetején található Vitamed címkéket a gyűjtőlapra, fotózd le és küldd el 
nekünk e-mailben, majd válassz +10 Ft-ért az alábbi promóciós termékek közül!

ALBA 
AKCIÓ
Miért az ALBA légyirtó szer?
Mert:

• új hatóanyagú, erős és hatékony készítmény
• nincs ellene rezisztencia
• emésztési szerveken keresztül és kontakt  

– érintés útján is ható készítmény
• azonnali és hosszantartó hatású (6-8 hét)
• szexuális vágykeltő tartalmú csalétek

A beküldők között kisorsolunk:

Részletek:
www.vitamed.hu

30 db gyűjtő matrica
CANON WiFi multifunkciós tintasugaras nyomtató, vagy

PHILIPS Bluetooth hordozható hangszóró

16 db gyűjtő matrica
GORENJE T 850 WE kenyérpirító, vagy

PHILIPS SHE3905WT/00 fülhallgató

PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓ  
ÉS RENESZÁNSZ ÉLMÉNYBIRTOK

2 fő, 2 éjszaka félpanzióval  
90.000 Ft értékben

vagy

vagy

Viszonteladók a promócióban nem vehetnek részt!

A promóció érvényes 2019. szept. 30-ig.

alba_hird_A4.indd   1 2019. 07. 09.   16:59
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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

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

Joy2run folyékony porcvédő ízület- és porcerősítő oldat

6000 mg glükózamin-szulfát, 1200 mg 
kondroitin-szulfát, 4000 mg kollagén (II-es 
típusú), 3000 mg MSM, 150 mg hialuronsav, 
25 mg ördögcsáklya kivonat (Harpagophytum 
procumbens), 25 mg indiai tömjénfa kivonat 
(Boswellia serrata) / 100 ml

300 ml

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

Magyar termék

Ezen termékeink vénykötelesek
Vitamed terméklista
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Relaxa-Bits tabletta nyugtató tabletta kutyáknak
mámorbors, macskagyökér (Valeriana 
officinalis), 5-hidroxi-triptofán, csüdfű, 
csucsóka, citromfű

10 tabl./doboz

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

Tris-NAC oldat
oldat a bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére,  
a biofilm felbontására

N-acetilcisztein, Tris-EDTA 120 ml

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

Cenflox injekció
Tüdőgyulladás és kolimasztitisz (MMA) kezelésére szolgáló, 
egyszeri kezelésre alkalmas készítmény  
sertés és szarvasmarha részére.

Enrofloxacin 100 ml

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
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Haszonállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

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

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

Magyar termékEzen termékeink vénykötelesek
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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

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

ECOFOAM 
ADVANCED 
EXTRA HATÉKONYSÁGÚ, 
HOSSZANTARTÓ TAPADÁST 
BIZTOSÍTÓ LÚGOS 
HABTISZTÍTÓSZER

VIROFOAM 
HOSSZANTARTÓ  
TAPADÁST BIZTOSÍTÓ  
LÚGOS HABTISZTÍTÓSZER

ACIFOAM 
HOSSZANTARTÓ  
TAPADÁST BIZTOSÍTÓ  
SAVAS HABTISZTÍTÓSZER

VIREX 
PEROXID ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐ 
POR, AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK 
FELÜLETEINEK, TECHNOLÓGIAI 
BERENDEZÉSEINEK 
FERTŐTLENÍTÉSÉRE

KILCOX EXTRA 
EGY EXTRA HATÉKONYSÁGÚ 
FERTŐTLENÍTŐSZER, AMELY SEGÍT 
MEGELŐZNI A SÚLYOS BETEGSÉGEK 
GAZDASÁGI KÁRTÉTELÉT  
(Beleértve a kokcidiózist, és a 
cryptosporidium ocisztákat is)

VIROGUARD 
GLUTÁRALDEHID, FORMAL-
DEHID, ÉS KVATERNER 
AMMÓNIUM ALAPÚ 
FERTŐTLENÍTŐSZER

VEGYE MOST! VIGYE EL AZ AJÁNDÉKOT IS!

Az akciós ajánlat 2019. október 30-ig érvényes, (illetve visszavonásig). Az akcióban csak végfelhasználók vehetnek részt! A Szervező az ajándékokkal  
kapcsolatban, a készlettől függően, a változtatás jogát fenntartja, de az eredetivel megegyező értékű terméket biztosít. A képek csak illusztrációk! 

AJÁNDÉK  

MOTOROS HÁTI 
PERMETEZŐ  

50 000 Ft értékben
Nettó 300 000 Ft értékű egyösszegű 
megrendelés vagy 400 000 Ft értékű 

összmegrendelés  esetén (több  
részletben) utólagos elszámolással

5 LITER 
FERTŐTLENÍTŐ- 
v. TISZTÍTÓSZER
Vásároljon 2x25 liter fertőtlenítőszert  
vagy tisztítószert és ajándékba  
adunk egy 5 literes  
terméket. 

5 L

vitamed.hu

Dr. Kranjec Ferenc 
értékesítési vezető 
haszonállat üzletág 
+36 20 363 4811

Nagy Miklós 
régióvezető 
+36 20 572 4568

Dr. Szabó Imre 
területi vezető 
+36 20 345 2650

Albert Balázs 
kiemelt higiéniai tanácsadó 
+36 20 340 3294

Papp József 
területi képviselő 
+36 20 472 0988

Részletekért érdeklődjön képviselőinknél!
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