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A PURINA® PRO PLAN® és a PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS 
átfogó termékskálája lefedi a kutyák és macskák főbb táplálkozással 
befolyásolható klinikai állapotainak többségét. A legújabb 
táplálkozástudományi eredményeket és innovatív technológiákat 

felhasználva alkottuk meg kiváló ízletességű formuláinkat, 
melyek eredményességében megbízhat.

A képek illusztrációk.
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Tudjon meg többet arról, hogy hogyan segíthet a PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS páciensei állapotában 
javulást elérni: keresse fel a területileg illetékes képviselő kollégát vagy látogasson el honlapunkra, www.purinavets.eu.
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Egymás erősségeit kihasználva jött 
létre ez a kooperáció: a Purina világ-
színvonalú termékekkel, egyedülálló 
kutatási háttérrel, multinacionális 
marketing támogatással rendelkezik, 
míg a Vitamed Pharma Kft. szakma-
isággal, piaci ismeretekkel és rugal-
massággal bír, melyet négy társállatos 
kolléga biztosít. 

A két cég közötti együttműködés 
múlt év végén valósult meg, a termék-
bevezetést hosszas előkészítő szakasz 
előzte meg.

A hivatalos bevezetést egy közös 
bemutatkozó konferenciával kezdtük 
2019. október 11-én, az Állatorvostu-
dományi Egyetemen.

Az előadásokat dr. Márton Kinga – 
a PPVD termékekkel kapcsolatos hazai 
tapasztalatok előadás készítője – fog-
lalta össze:

ELŐADÁSOM ÖSSZEFOGLALÓJA 
(HAZAI TAPASZTALATOK A PPVD 
KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSA SORÁN)

Előadásomban a 2019. július és 
szeptember közötti időszakban vég-
zett klinikai kipróbálási akció tapasz-
talatait osztottam meg. 

A kipróbálásban 13 különféle felépí-
tésű és nagyságú, elsősorban társálla-
tokkal foglalkozó praxis kollégái vettek 
részt, a kipróbált termékkör a PURINA 
PROPLAN VETERINARY DIETS ter-
mékek Magyarországon forgalmazott 
teljes köre volt, a kipróbálást végző 
kollégák tetszés szerint választhatták 
a kipróbálandó terméket. 

A tapasztalatok könnyebb érté-
kelhetőségéhez készítettünk egy kér-
dőívet, mely két részből állt. Az első 
része tartalmazta az esetleírást, a 
választott termék megadásával, illető-
leg a kontrollvizsgálatok eredményét. 
Összesen az alább táblázat szerinti 
megoszlásban kerültek kipróbálásra a 
termékek (1. táblázat).

A legtöbb tapasztalatot a hypo-
allergén termékekkel illetve a pro-
biotikum készítménnyekkel sikerült 
szerezni. Az összes termékkel kapcso-
latban elmondható, hogy a kipróbá-

lás során elvégzett kontrollvizsgálatok 
alkalmával a tünetek csökkentek, vagy 
elmúltak az etetés hatására, ahol 
készült kiegészítő vizsgálat is, ott az 
ezt alátámasztotta. 

Néhány esetben találkoztunk 
azzal, hogy valami miatt nem volt elbí-
rálható a hatékonyság (nem jelent meg 
a beteg, nem etette, más probléma is 
felmerült).

A második része az állattartók szá-
mára készült, ebben egyszerű ponto-
zásos rendszerben tudtak visszajelzést 
adni a termékekről illetve a tapaszta-
lataikról. 

Ez utóbbi kérdések értékelése 
során az alábbi eredmények születtek 
(2. táblázat).

Itt elmondható, hogy az esetek túl-
nyomó többségében a páciens szíve-
sen fogyasztotta a felkínált eledelt, 
és az átállás nem okozott problémát 
vagy újabb tüneteket. A tulajdonosok 
a termékek csomagolását, küllemét 
megfelelőnek találták.

Végül kiemeltem 3 kiemelkedően 
jól dokumentált esetet, melyeken 
keresztül gyakorlati szempontból is 
sikerült megosztani a kollégák tapasz-
talatait.

A Vitamed Pharma Kft. ez év második felétől kezdte meg a Nestlé 
Purina Pro Plan Veterinary Diets termékeinek kizárólagos forgalma-
zását.

Tudomány a táplálás mögött 
Beszámoló a Vitamed Pharma Kft. és a Nestlé Purina Pro 
Plan Veterinary Diets közös rendezvényéről

 HA FF CN NF EN OM UR Összesen

Esetszám összesen 9 7 2 4 4 1 2 29

Kutya esetszám 7 6 1 0 3 1 0 18

Macska esetszám 2 1 1 4 1 0 2 11

 HA FF CN NF EN OM UR Átlag

Átlagos átállás 5,3 1,0 1,0 2,0 2,5 5,0 1,0

Csomagolás 3,7 5,0 4,5 4,8 5,0 5,0 5,0 4,7

Illat 4,6 4,9 4,0 4,4 5,0 5,0 5,0 4,7

Küllem, állag 4,5 4,7 4,5 4,8 5,0 5,0 4,7 4,7

Palatabilitás 4,4 5,0 5,0 4,5 4,3 3,0 5,0 4,4

1. táblázat

2. táblázat
HA: Hypoallergenic; FF: Fortiflora; CN: Convalescence; NF: Renal function; 

EN: Gastrointestinal; OM: Obesity management; UR: Urinary
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DR. FODOR KINGA ELŐADÁS 
ÖSSZEFOGLALÓJA (MIKROBIOM)

dr. Fodor Kinga szokásosan magas 
színvonalú, élvezetes előadásában 
érdekes betekintést nyújtott a belső 
világunkba. Megtudhattuk, hogy a 
bennünk élő világ, vagyis a mikrobio-
munk elképesztő méreteket ölt, hogy 
már a kínai orvoslás is nagy hangsúlyt 
fektetett a megfelelő karbantartására, 
mégis csak napjainkra kezdjük felis-
merni a betegségek megelőzé sében, 
gyógyításában betöltött kiemelkedő 
szerepét. 

Hallhattunk arról is, hogy mi módon 
tarthatjuk életben és kellően fajgaz-
dagon ezt a kis világot, megismerhet-

tük a pre- és probiotikumok szerepét, 
és megismerkedhettünk a mikrobiom-
kutatás buktatóival is.  Az ismere-
tekben bővelkedő előadás végére 
mindannyian beláthattuk, hogy renge-
teg lehetőség rejlik a tudomány ezen 
területének használatában.

DANIEL RODES ELŐADÁS  
ÖSSZEFOGLALÓJA

Daniel Rodes a Purina Institute 
EMENA regionális vezetőjeként bemu-
tatta a Purina 125 évre visszanyúló 
történetét, és szerepét a társálla-
tok táplálkozástudományában, a cég 
fő innovációit és magát az Intézetet. 
Megtudhattuk, hogy Európában, a 

Közel-Keleten, Észak-Afrikában és a 
volt Szovjetunió tagállamaiban, vagyis 
öt régió több mint harminc országá-
ban összesen 14 üzemmel és 8000 dol-
gozóval képviselteti magát a cég az 
iparágban. Ebből öt országban talál-
ható összesen 8 R&D központ, ahol 
több, mint ötszáz szakember szaktu-
dása adja a Purina Institute hatalmas 
tudástárát. 

Az Intézet és a Purina hitvallása 
szerint a tudás többet ér, ha megosz-
tod, ezért megismerkedhettünk a fent 
említett tudástár elérhetőségével a 
purinainstitute.com-mal, valamint a 
pillanatnyilag a fókuszban lévő tudo-
mányterületekkel is.

TÁMOGATJA A TERMÉSZETES VÉDEKEZŐKÉPESSÉGET 
HATÉKONY* MENNYISÉGŰ PROBIOTIKUMMAL1-6

Referenciák:
1. Bybee SN, Scorza AV and Lappin MR (2011). Effect of the Probiotic Enterococcus Faecium SF68 on Presence of Diarrhea in Cats and Dogs House in an Animal Shelter. J Vet Intern Med; 25, 856–860
2. Fenimore A, Groshong L, Scorza V, Lappin MR (2012) Evaluation of Enterococcus Faecium SF68 supplementation with metronidazole for the treatment of non-specific diarrhoea in dogs housed in animal shelters. ACVIM Forum Proceedings, p 793

3. Gore AM, Reynolds A. (2012) Effects of Enterococcus Faecium on stress diarrhea. ACVIM Forum Proceedings; p 453.

4. Benyacoub J, Czarnecki-Maulden G, Cavadini C et al (2003) Supplementation of food with Enterococcus Faecium (SF68) stimulates immune functions in young dogs. J. Nutr 133 (4), 1158–1162
5. Lappin M, Veir JK, Satyaraj E, Czarnecki-Maulden G (2008). Pilot study to evaluate the effect of oral supplementation of Enterococcus faecium SF68 on cats with latent feline herpesvirus 1. JFMS, 11(8), 650–654
6. Veir JK, Knorr R, Cavadini C et al (2007) Effect of Supplementation with Enterococcus Faecium (SF68) on Immune Functions in Cats. Veterinary Therapeutics 8: 4, 229–238

* A lejárati idő végéig hatékony mennyiségű probiotikum csak a speciális szállítási és tárolási körülmények betartásával garantált.

FortiFlora® - klinikailag bizonyított jótékony hatásokkal 
bíró probiotikum, mely támogatja a bélflóra egyensúlyát és 
a természetes védekezőképességet.1-6

A mikrobiom hatása a bél immunrendszerére jól ismert. A szabadalmazott mikrokapszulázási 
eljárásnak köszönhetően napi 1 tasak FortiFlora® hatékony mennyiségű probiotikumot 
biztosít mind a bélflóra egészséges egyensúlyának fenntartásához, mind a természetes 
védekezőképesség támogatásához. A FortiFlora® rendkívül ízletes, könnyű adagolni egy 
tasaknyival az állat eledelére szórva naponta.

Ha többet szeretne tudni a FortiFlora®-val kapcsolatos tudományos vizsgálatokról, keresse 
képviselőjét!

Fo
rti
Flo
ra

Bizonyítottan elősegíti a kölyökkutyák 
immunrendszerének egészséges működését1

Bizonyítottan kevesebb tünet a macska 
herpeszvírus fertőzöttséggel (FHV) 
összefüggésben5
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Termék Javallat Formátum Kiszerelés
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Akut vagy krónikus emésztőrendszeri betegségek, EPI, IBD, lymphangiectasia, pancreatitis, 
hyperlipidaemia, májbetegség hepaticus encephalopathia nélkül.

konzerv kutyaeledel 400 g

száraz kutyaeledel 1,5 kg

Canine HA     
Hipoallergén eliminációs diétához. Táplálékallergia, táplálékintolerancia. IBD, EPI, 
hyperlipidaemia, lymphangiectasia, malabsorptio. Fehérjevesztéses enteropathia.

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine NF     
Krónikus veseelégtelenség. Hepaticus encephalopathia. Urát-, cisztin- és kalcium-oxalát 
húgykövek kialakulásának csökkentésére. Szívbetegség korai stádiumában.

konzerv kutyaeledel 400 g

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine OM     
Elhízás és testsúlykontroll. Túlsúlyos kutyák cukorbetegségének diétás befolyásolására. Rost-
etetésre javuló betegségek esetén (pl. obstipatio, hyperlipidaemia). Rostetetésre reagáló colitis.

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine  
& Feline CN

Támogató diéta intenzív ellátás során. Perioperatív támogató diéta. Felépülés sérülésből és 
betegségből. Táplálkozási stresszhelyzetben, különösen laktáció, valamint alultápláltság esetén.

konzerv eledel 
kutyák és macskák részére

195 g
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k Feline EN      
St/Ox 

Akut vagy krónikus emésztőrendszeri betegségek: hasmenés, gastroenteritis és colitis, 
felszívódási és/vagy emésztési rendellenességek, táplálékintolerancia, IBD. Májbetegség 
hepaticus encephalopathia nélkül. Lábadozás.

konzerv macskaeledel 195 g

száraz macskaeledel 400 g

Feline HA      
St/Ox

Hipoallergén eliminációs diétához. Táplálékallergia, táplálékintolerancia. IBD, EPI, 
hyperlipidaemia, lymphangiectasia, malabsorptio, fehérjevesztéses enteropathia. Krónikus 
hasmenés. SIBO.

száraz macskaeledel 1,3 kg

Feline NF     
Krónikus veseelégtelenség. Hepaticus encephalopathia. Urát és cisztin húgykövek újbóli 
kialakulásának mérséklésére. Krónikus szívelégtelenség esetén a szívműködés támogatására.

nedves macskaeledel csirkével 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 85 g

száraz macskaeledel 350 g

Feline UR      
St/Ox

Struvitkövek feloldására. A struvit- és oxalátkövek újbóli előfordulsának csökkentésére.  
Feline Idiopathic Cystitis (FIC).

nedves macskaeledel csirkével 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 85 g

száraz macskaeledel csirkével 350 g

Canine Fortiflora    A bélflóra helyreállításának támogatására. Stressz, antibiotikum kúra vagy tápváltás kiváltotta laza bélsár esetén. Bélgázosság 
csökkentésére. Ízletességfokozó rossz étvágyú kutyák számára. Nem kielégítő minőségű bélsár esetén bármely életkorban 
(kölyök, felnőtt, idős).

Tartalmaz: mikrokapszulázott E. 
faecium-ot (SF68 törzs min. 5x108 
CFU/g, E-vitamint, C-vitamint, szelént.

30 x 1 g

Feline Fortiflora
A bél mikroflórájának felborulásával (dysbacteriosis) összefüggő emésztőrendszeri problémák és hasmenés diétás 
befolyásolására. Stresszel, antibiotikum terápiával vagy étrendváltozással összefüggő hasmenés kezelésének támogatására. 
Nem megfelelő minőségű bélsár esetén bármely életkorban (kölyök, felnőtt, idős). Ízletességfokozó a csökkent étvágyú 
macskák számára.

Tartalmaz: mikrokapszulázott E. 
faecium-ot (SF68 törzs) min. 5x108 
CFU/g, E-vitamint, C-vitamint, taurint

30 x 1 g

Bemutatjuk a Purina® Pro Plan® Veterinary Diets termékeket

Purina® Pro Plan® FotriFlora TERMÉKEK

PPVD (Purina® Pro Plan® Veterinary Diets) TERMÉKEK

HASMENÉS ELLENI PASZTA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ÉS VÉGE 
A HASMENÉSNEK!

www.vitamed.hu
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H KIEMELKEDŐEN GYORS HATÁS
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A kocák masztitisz-metritis-
agalactia-szindrómája (MMA) egy 
közismert és gyakran előforduló meg-
betegedés. A fialást követő napokban 
a kocák levertségével, lázas állapotá-
val kísért tejhiányával jár, aminek a 
kártétele végső soron a megnöveke-
dett malac mortalitás, illetve fejlő-
désbeni lemaradás, de tanulmányok 
kimutatták, hogy a választást követő 
időszak egészségi státuszára is hatás-
sal van (pl. csökkent immunglobu-
lin felvétel). Az MMA szindróma egy 
klasszikus komplex-kóroktanú meg-
betegedés, amely igen gyakran szub-
klinikai formában jelentkezik csak, 
és melynek hátterében fertőző ágen-
sek kártételét helyezik előtérbe, de 
természetesen takarmányozási ano-
máliák, hormonális diszfunkciók, kör-
nyezeti- higiéniai hatások szerepét 
sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

AZ MMA SZINDRÓMA  
KÓROKOZÓINAK JELLEMZŐI

Számos tudományos kísérlet fog-
lalkozott az MMA szindrómát okozó 
kórokozók izolálásával és antibakte-
riális érzékenységének meghatározá-
sával. Az egyik ilyen tanulmányban 
a kórokozók enrofloxacin iránti érzé-
kenységét is vizsgálták. Az eredmé-
nyek szerint az MMA betegségben 
szenvedő kocák 23 méhnyak tampon-

mintáinak 30- 30 %-ában E. coli-t és 
Streptococcusokat (nem suis) lehetett 
izolálni (továbbá Streptococcus suis, 
Actinomyces hyovaginalis, Arcanobac-
terium pyogenes, Enterococcus sp., 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococ-
cus törzseket). Valamennyi izolálható 
kórokozó érzékeny volt enrofloxa-
cin iránt, és a baktériumot elpusztító 
minimális gátló koncentráció (MIC) 
érték 1 μg/ml alatt volt. 

Egy másik, összesen 6 kísérletet 
összesítő tanulmányban 1.423 koca 
mintáit vizsgálták, melyből 712 állat-
ból gyűjtöttek adatot az enrofloxacin 
MMA-ban történő alkalmazhatóságával 
kapcsolatban, míg a többi állat a kont-
rollcsoportot képviselte. Az eredmé-
nyek tanúsága szerint az enro floxacin 
kezelés minden esetben, klinikai és 
bakteriológiai szempontból is, szig-
nifikánsan hatékonyabb volt, mint az 
egyéb gyógymódok (pl. TMP-szulfa, 
béta-laktámok, furazolidon, természe-
tes kiegészítők stb.) Az antibiotiku-
mok iránti érzékenység tekintetében 
az MMA-ból izolált E. coli és béta-
haemolizáló Streptococcus törzsek 
(a kórképet okozó kórokozók 60%-a) 
egyáltalán nem mutattak rezisztenciát 
az enrofloxacinnal szemben, viszont a 
tetraciklinek és streptomicin esetében 
az érzékenység kevesebb, mint 20%-
os volt, míg a béta-laktámok, neomicin 
és TMP-szulfonamid hatóanyagoknál 
40-60% között mozgott. 

AZ ENROFLOXACIN ÉS AZ MMA
Az enrofloxacin jó ideje ismerős az 

állatorvosi praxisban, mint nagy terá-
piás sávú, széles spektrumú, nagy 
hatékonyságú, alacsony reziszten-
cia veszéllyel fenyegető, kifejezetten 
állategészségügyi célokra alkalmaz-
ható antibiotikum. Sertésben történő 
alkalmazása viszont korlátozott volt, 
mivel az íze nem kedvező, így a szá-

jon keresztüli gyógykezelés nem, vagy 
csak nagyon nehezen megoldható. 
Az injekciós készítmények hátrányát 
pedig a többszöri adagolás és a rela-
tíve magas kezelési költség jelentette. 
Napjainkban viszont már gazdaságos 
formában is elérhetőek az egyszeri 
adagolásra is alkalmas injektábilis 
enrofloxacin készítmények, mint pél-
dául a Cenflox injekció is. Megnyílt 
tehát a lehetőség egy „csúcs-antibi-
otikum” MMA szindrómában történő 
alkalmazása előtt.

A Cenflox injekció egy enrofloxa-
cint 10%-os koncentrációban tartal-
mazó készítmény, amely mindemellett 
arginin vivőanyagot tartalmaz. Mind-
ezeknek köszönhetően egyszeri 
adagolás mellett igen magas plazma-
szinteket képes biztosítani (1,7 μg/
ml enro floxacin), ami egyrészről a tel-
jes szükséges terápiás időszak során 
MIC érték fellett marad, másrészről a 
rezisztenciát kizáró koncentrációt is 
mindvégig jelentősen meghaladja, így 
megelőzi annak esetleges kialakulá-
sát is. Az injekciós gyógykezelés lehe-
tővé teszi a gyors és pontos adagolás 
kivitelezését a perorális kezelési mód-
dal ellentétben, amely az ellés körüli, 
csökkent étvágyú, apatikus állatok-
nál problematikus, vagy a már klinikai 
tüneteket mutató, lázas, takarmányt 
visszautasító egyedek esetében egye-
nesen kivitelezhetetlen. 

A Cenflox injekció tehát hatékony, 
gaz daságos és praktikus eszköze 
lehet az MMA elleni védekezésnek.

Források:
ANON 1998: Postpartum dysgalactia syndrome and mas-

titis in sows. In: AIELLO SE (Ed.): The Merck Veterinary Manual, 
8th ed, Philadelphia, pp. 1020.

D GEVAERT et al. 2006: Susceptibility to enrofloxacin of 
bacteria isolated from sows suffering from (sub)clinical MMA; 
Proceedings of the 19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark

NAOMI O et al. 1990: Prophylaxis of experimentally induced 
coliform mastitis in the sow with enrofloxacin (Baytril). In: Pro-
ceedings of the 11th IPVS Congress, Lausanne

L. SCUKAZ et al. 2006: Therapeutic Effects of Enrofloxacin 
in Mastitis-metritis-agalactia Syndrome:A Review; ACTA VET. 
BRNO 75: 515–522

Az enrofloxacin alkalmaz hatósága 
a kocák MMA szindrómája elleni 
védekezésben

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

MEGOLTÁS  
EGY  
CSAPÁSRA!

• Intramuszkulárisan, szubkután, és intravénásan is alkalmazható

• Bakteriális légzőszervi betegségek és kóli-masztitisz kezelésére

• Gumidugós plasztik üvegben

Enrofloxacin injekció  

EGYSZERI  
ALKALMAZÁSRA 

3. A Cenflox gazdaságos és praktikus

50%-kal kevesebb térfogat, munka és stressz.

4. A Cenflox vivőanyaga az arginin

mely segítségével - elsősorban immunstimuláló  
és gyulladáscsökkentő hatásánál fogva - az 
egyszeri 7,5 mg/ttkg-os dózis hatékonnyá válik:

- Anti-inflammatory effect
- Vasodilation
- Immunostimulant
- Antimicrobial effect
- Ploriferative

Activity

Number

Lymphocytes - t

Arginine allows the 7,5 mg/kg to be injected in one-shot dose.

Excipient → Arginine

T-Limfociták

Cenflox 100
7,5mg/ttkg 

Enrofloxacin 10%
5mg/ttkg

MPC: a rezisztenciát kizáró koncentráció

vitamed.hu

4 ÉRV A CENFLOX MELLETT

1. Az enrofloxacin dózisfüggő

Magas antibakteriális aktivitás mellett 
minimális rezisztencia kialakulási esély.

2. Az enrofloxacin széles spektrumú
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Salmonella 
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A. pleuro-
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B. bronchi-
septica

P. multocida

Mycoplasma 
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közepes érzékenység

magas érzékenység

Vitamed Pharma Kft. / iroda@vitamed.hu / +36 1 29 909 29

aktivitás
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Huvepharma Technical Bulletin Szemelvények

Stenorol® - egy hatékony 
eszköz a rezisztens kokcídium 
törzsekkel szemben

CÉLKITŰZÉS
Kokcídium-ellenes Érzékenység 

Vizsgálat  kivitelezése az INRA-nál 
(Francia Mezőgazdasági Kutatóinté-
zet).

Stenorol® hatékonyságának vizs-
gálata egy telepi kokcídium törzzsel 
szemben.

VIZSGÁLATI ELRENDEZÉS
•  3 kezelés, 3 rekeszben ismételve, 

6-6 állattal (ROSS 308)
–  Nem fertőzött, nem kezelt kont-

roll csoport (UUC)
–  Fertőzött, nem kezelt kontroll 

csoport (IUC)
–  Stenorol®, halofuginon (2 ppm)
•  A takarmányba kever ve kapták 

a Stenorol®-t a 13. naptól a vizsgálat 
végéig (22. nap)

•  2. és a 3. csoportban az állatokat 
egyedileg fertőzték 15 napos korban 
214 300 sporulált oocystával (179 400 
E. acervulina, 23 900 E. tenella, 11 000 
E. maxima). 

•  A vizsgált parméterek: mortali-
tás, súlygyarapodás és takarmányér-
tékesítés (FCR) a 13-22. nap között, 
elváltozások pontszáma Johnson és 
Reid szerint.

•  Telepi izolátum eredete:
–  Ebben az érzékenységi vizsgálat-

ban az izolátum egy Olasz, nagy 
baromfisűrűségű régióban talál-
ható integráció különböző tele-
peiről származó bélsárminták 
keverékéből állt.

–  Az integrációban shuttle program 
szerint kezeltek: narazin/nikarba-
zinnal (50/50 ppm a 26. napig) és 

narazinnal, egyre romló termelési 
paraméterek és kokcídiózis jár-
ványkitörések mellett (E. tenella 
és E. maxima).

EREDMÉNYEK
A Stenorol® csoportban jelentősen 

csökkent a ráfertőzés hatása
•  0% mortalitás a 22. napon
•  Szignifikánsan magasabb súly-

gyarapodás a 13-22. nap között
•  Szignifikánsan alacsonyabb FCR a 

13-22. nap között
•  Számszerűen alacsonyabb E. 

acervulina és E. maxima pontszámok
•  Szignifikánsan alacsonyabb E. 

tenella pontszám (3,7-ről 0,2-re csök-
kent).

KÖVETKEZTETÉSEK
•  A Stenorol® csoportban az állatok 

teljesítménye szignifikánsan jobb volt, 
mint a fertőzött, nem kezelt csoporté. 

•  Az érzékenységi vizsgálatban 
tapasztalt magas mortalitás és elvál-
tozás pontszámok mutatják a vizsgált 
E. tenella törzs erős patogenitását.

•  A gyakorlatban tapasztalt telje-
sítmény romlás és járványkitörések 
oka lehet az, hogy a narazin/nikarba-
zin és narazin programot túl sok ideje 
használják.

•  A rezisztencia kialakulása meg-
akadályozható, ha időben vált prog-
ramot a telep és kémiai fertőtlenítést 
(clean-up program) végez Stenorol®-
lal.

•  A Stenorol® erős kokcidosztati-
kus szer magas patogenitású E. tenella 
törzsekkel szemben.

•  A Stenorol® erős és hatékony ter-
mék kokcidiózis megelőzésére brojle-
rekben és pulykákban.

Egyedülálló kémiai szerkezetének 
köszönhetően a Stenorol® esetében 
nincs keresztrezisztencia más kokcidi-
osztatikumokkal. 

Csoport Mortalitás 
(%)

Súly gyarapodás 
13-22. nap (g)

FCR  
13-22. nap E. acervulina E. maxima E. tenella

UUC 0,0a 641,3a 1,47a 0,0a 0,0a 0,0a

IUC 23,5b 219,5c 3,06c 2,1b 1,7b 3,7c

Stenorol ® 
(2 ppm) 0,0a 353,3b 2,20b 1,2b 1,2b 0,2b

A különböző betűk szignifikáns különbségeket jelölnek, p<0,01.

Mortalitás (%)

UUC IUC Stenorol® (2 ppm)
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Átlagos kokcidiózis pontszámok 22. nap
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• 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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Rendkívül ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán 

tudósok oldanák meg a globális vérhiányt. A kutatóknak sikerült 

olyan mesterséges vért létrehozniuk, ami elméletileg alkalmas 

lehet arra, hogy egy vérátömlesztésnél vércsoporttól függetlenül 

bárkin képes legyen segíteni.

Jelenleg ha vért kell adni egy betegnek, azt vagy csak a saját 

vércsoportjához tartozó donortól, vagy egy 0-s donortól kaphatja 

meg. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente 117,4 

milliárd egység vért "adományoznak" a donorok, ám ez még min-

dig nem elegendő. A japán kutatók találmányával ez a probléma is 

megoldódhatna: mindenki kaphatná.

A tudósok olyan mesterséges vért készítettek, amely képes 

szállítani az oxigént, és jól jöhet, ha valaki – például műtét köz-

ben – rengeteg vért veszít. Normál esetben ezt a vörösvértestek-

ben található hemoglobin teszi meg. Ehelyett készítettek most 

egy alig 250 nanométer átmérőjű anyagot, amely képes az oxigén 

szállítására. Mindezt plazmával és liposzóma alapú hemosztatikus 

nanorészecskékkel keverték össze.

Ezt az elegyet 10 olyan nyúlnak adták be, amelyek egy májsé-

rülés miatt elvéreztek volna. A kutatók tapasztalatai szerint a 10 

állatból 6 életben maradt, ami ugyanolyan arány, mint a transz-

fúzió esetében – ráadásul egyik állatnál sem tapasztaltak károso-

dást.

Azt egyelőre nem lehet tudni, az embereken alkalmazható-

e a készítmény és hosszú távon milyen élettani hatással bír. Az 

viszont biztos, hogy a segítségével ismét csak közelebb kerül-

tünk ahhoz, hogy elkészüljön a mesterséges vér. Jelenleg ugyanis 

komoly fejtörést okoz, hogy a szegényebb vagy távoli országokba 

hogyan juttassák el a véregységeket.

Szolgálatba állt Keksz. Az első magyarországi vércukorszint 

jelző kutya a hatesztendős Hanga mellé „szegődött”, hogy hű 

társként az alacsony vércukorszint okozta rosszullét megelőzé-

sében segítse kis gazdáját.

Hanga életének eddigi hat éve sajátos módon egybeesett a vér-

cukorszintmérők rohamos fejlődésével, eleinte szúrni kellett min-

den méréshez, utána jött a bőr alá beszúrható szenzor, amit egy 

chippel lehetett leolvasni, ma pedig már a mobiltelefonos appliká-

cióval bármelyik pillanatban láthatjuk, mi a helyzet – mesélte nagy 

lendülettel az édesanya, Siklóssy-Kókay Zsófia. Mint elmondta, a 

telefonos applikáció is nagy segítség volt, hogy ne aggódják túl, és 

ne a rettegés uralja az életüket. De Keksz, a kutya újabb hatalmas 

biztonsági zónát ad. A műszer mindig az adott pillanatnyi értéket 

tudja jelezni, a kutya azonban képes megérezni azt is, ha az elkö-

vetkező percekben várható egy hirtelen vércukorszint esés.

Semmiféle gyakorlati tapasztalatunk nem volt, így a külföldi 

szakirodalom mellett egy nemzetközi hírű előadót is meghívtunk 

2017-ben, hogy Keksz a lehető legjobb kiképzést kapja. Lényeges 

volt a kutya mérete, illetve az is pozitív, hogy alig hullik a szőre. 

Temperamentumra egy önálló, magabiztos kutyát kerestünk, azt 

pedig tudtuk, hogy a gazdával való együttműködési készségben az 

uszkár fajta kiváló, így a többi jellemzőre tettük a hangsúlyt – ele-

veníti fel a kezdeteket Mányik Richárd, a NEO Magyar Segítőkutya 

Közhasznú Egyesület vezetője.

Kekszet a rohamjelző segítőkutya kategóriában vizsgáztatták 

le, és Magyarországon a két epilepszia rohamjelző kutya mellett 

jelenleg az egyedüli, aki vércukorszint-jelző kutyaként praktizál.

MUNKÁBA ÁLLT AZ ELSŐ  
VÉRCUKORSZINT JELZŐ KUTYA

Forrás: medicalonline.hu

Érdekességek a nagyvilágból

ÁTTÖRÉST ÉRTEK EL  
A MESTERSÉGES VÉR ELŐÁLLÍTÁSÁBAN

Forrás: www.hvg.hu
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A patkányok kiváló kísérleti állatok, már régóta közismert, 

hogy meglehetősen intelligensek, de az csak most derült ki róluk, 

hogy bújócskázni is szeretnek. Nem is rosszak benne: ha elbújnak, 

csendesek maradnak, ha viszont keresik a társaikat, vígan vison-

ganak hozzá. 

A tudományos áttöréshez a berlini Humboldt Egyetem neu-

rológusai kitartóan bújócskáztak a patkányokkal. A kísérletben 

egészen fiatal, öthetes egyedek is szerepeltek, de a biztonság 

kedvéért 23 hetes, meglett állatokkal is játszottak. Miután meg-

tanították nekik a játékszabályokat, az ügyes patkányokat becéz-

gették – ez volt a jutalom, ha képesek voltak jól elbújni, illetve 

hatékonyan megkeresni a másik állatot. Nem csak állatokkal pró-

bálkoztak; a tudósok először maguk bújócskáztak a patkányokkal. 

Egy idő után elhagyták a jutalmat is, de a patkányok nem bír-

tak leállni a bújócskázással: kiderült, hogy már csak a móka ked-

véért is szívesen csinálják, sőt tudatosan törekednek is arra, hogy 

elnyújtsák a játékot. A patkányok képesek voltak bújóként és kere-

sőként is játszani, meg tudták különböztetni a két szerepet, és 

eltérő stratégiákat alkalmaztak a két esetben. Amikor sikerrel jár-

tak, vidáman ugrándoztak, de a kutatók az öröm más jeleit is fel-

fedezték, az állatok agyi aktivitása is arra mutatott, hogy valóban 

élvezik a játékot. 

Michael Brecht és Annika Reinhold, a kutatás két vezetője sze-

rint általában túl szigorú keretek között vizsgálják a kísérleti álla-

tok viselkedését, ezért döntöttek úgy, hogy lazítanak egy kicsit a 

fegyelmen, és azt tanulmányozzák, hogyan lehet játszani velük. 

Rájöttek, hogy egy idő után már nem a jutalom motiválja a pat-

kányokat. Azok a patkányok, amelyeket megtaláltak, gyakran újra 

elbújtak, ezzel is tovább húzták a játékidőt.

Konstatin Hartmann, a kutatás egyik résztvevője szerint meg-

lepő, hogy a patkányok milyen hamar megtanultak bújócskázni, 

az pedig még inkább, hogy milyen okos stratégiákat alkalmaz-

tak, amikor elbújtak. Hartmann szerint épp ez jelentette a legna-

gyobb kihívást a kísérletben: arra viszonylag könnyű rávenni egy 

patkányt, hogy keressen valamit, de arra, hogy játékból elbújjon, 

már nehezebb feladat. Miután viszont rájöttek, hogy mi a játék 

lényege, egyre komplexebb viselkedési mintákat mutattak: a 

kereső patkány először is ellenőrizte az addigi búvóhelyeket, majd 

próbált rájönni, hová bújhatott még el a társa. Azok a példányok, 

amelyek elbújtak, hamar beletanultak, hogy mi ad jobb fedezéket.

A kutatók szerint a patkányok tiszta játékörömére utaló jel, 

hogy a megtalált patkányok gyakran elfutottak és újra elbújtak, 

valamint a kereső patkány örömében ugrált.

Az evolúció eddig ismert, valószínűleg legősibb maradványát 

fedezték fel az emberi magzatban: a kézben egy időre kialakulnak, 

majd születés előtt többségében eltűnnek a gyíkokéra emlékez-

tető extra izmok.

Nem tudni, az emberi szervezet miért építi fel, majd tünteti el 

ezeknek az extra izomstruktúráknak a többségét - idézte a BBC 

hírportálja a Development című tudományos lap friss számában 

megjelent tanulmányt. Az extra izmokat a kutatók 7-13 hetes 

magzatokról készített 3D-s felvételeken fedezték fel. Amikor szü-

letés után is megmaradnak az ősi izmok, az néha a végtag defor-

mitásával függ össze.

Rui Diogo, az amerikai Howard Egyetem kutatója, a tanulmány 

vezető szerzője szerint felfedezésük segíthet megérteni ezeket a 

születési rendellenességeket. A hüvelykujjunk felé sok izom vezet, 

ezért tudunk vele nagyon pontos mozdulatokat végrehajtani, a 

többi ujjhoz vezető izmok közül azonban sokat elveszítettünk. 

Az evolúció során nem volt rájuk nagy szükségünk. A kutató sze-

rint az ősi kézizmok időleges fennmaradása meglepőbb, mint más 

evolúciós maradványok: a vakbélnyúlvány, a bölcsességfogak vagy 

a farokcsont megmaradása. „Mintegy 250 millió éve veszítettük el 

ezeket az izmokat. Egyetlen kifejlett emlős, patkány vagy kutya sem 

rendelkezik velük" – magyarázta a kutató.

AZ EVOLÚCIÓ VALÓSZÍNŰLEG  
LEGŐSIBB MARADVÁNYÁT FEDEZTÉK FEL  
AZ EMBERI MAGZATBAN

Forrás: www.sg.hu

A PATKÁNYOK TUDNAK BÚJÓCSKÁZNI,  
ÉS MÉG ÉLVEZIK IS

Forrás: www.qubit.hu
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MEGHÍVÓ
Az ÁTE Tolnay Sándor (Budapest 1078 István utca 2., „H” 
épület) előadótermében, 2020. január 25-én, szomba-
ton 8 órától a MAGYAR BŐRGYÓGYÁSZ ÁLLATORVOSOK 
EGYESÜLETE (MBÁE) által megrendezésre kerülő „Bőr-
gyógyászati továbbképző tanfolyam II.” című nap-
jára, melynek fő külföldi előadója: MVDr. Jan Rybníček 
DipECVD, európai állatorvosi bőrgyógyász specialista lesz. 

ELŐZETES PROGRAM:
8:00–8:25  Regisztráció 

8:25–8:30  Bevezetés, köszöntés

8:30– 9:15
Jan Rybníček: Five most common autoimmune diseases in 

dogs – from presentation to diagnosis  // Az öt leggyakoribb 

autoimmun bőrbetegség kutyákban – a tünetektől a diagnó-

zisig 

9:15–10:00  
Jan Rybníček: Therapeutic strategies in autoimmune disea-

ses // Terápiás lehetőségek az autoimmun kórképek esetén

10:00–10:30
A VITAMED (főszponzor) által szponzorált szakmai előadás: 

dr Sike Nikolett: Helyi terápiás lehetőségek a felületes bőrfer-

tőzések kezelésében

10:30–11:15
Kávészünet az egyetem régi büféjének területén (a „P” épü-

letben), 20 méterre az előadóteremtől

11:15–12:00
Jan Rybníček: Perianal furunculosis - a nasty foe – A periana-

lis furunculosis – a kellemetlen ellenség

12:00–12:45
Jan Rybníček: Diseases of the claws with focus on symmetri-

cal lupoid onychitis (SLO)- A karmok betegségei –fókuszban 

az SLO-val 

12:45–13:15
A ZOETIS (főszponzor) által szponzorált szakmai előadás

13:15–14:15
Ebédszünet: az egyetem régi büféjének területén, 20 méterre 

az előadóteremtől

14:15 – 15:00 
Jan Rybníček: Pruritic patterns in cats: What's behind feline 

symmetrical alopecia, head and neck pruritus, miliary der-

matitis and eosinophilic complex? // Mi áll a szimmetrikus 

alopecia, a nyaktájéki vakaródzás, a miliáris dermatitis és az 

eosinophil granuloma komplex hátterében macskákban?

15:00 – 15:45
Jan Rybníček: The most common pruritic diseases in cats 

with focus on allergies – from diagnosis to therapy // A legy-

gyakoribb viszkető bőrbetegségek macskákban–fókuszban az 

allergiával: a diagnosztikától a gyógykezelésig

15:45–15:55
Kiemelt szponzori előadás: Royal Canin   

15:55–16:15
Kávészünet az egyetem régi büféjének területén  

(a „P” épületben), 20 méterre az előadóteremtől

16:15–17:00
Konferenciazárás és a MBÁE- HVDA éves közgyűlése

19:00-től
Vacsora a Trófeában – fakultatív részvétel (a részvételi díj 

nem tartalmazza)

A kamarai pontszám megállapítása folyamatban van.
Jelentkezni 2019. december 20-ig az mbae.hu honlapra  
feltett jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével 
(hundermorg@gmail.com email címre) lehet. 

S
U
D
O
K
U Játékszabály: A Sudoku egy olyan négyzet, mely 81 mezőre van felbontva, kilenc vízszintes sorban 

és kilenc függőleges oszlopban. A négyzet ezen felül még fel van osztva kilenc kisebb méretű (3x3 
mező) négyzetre. A 9x9 mezőből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, 
hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas kisebb négyzetekben mindegyik szám 
csupán egyszer forduljon elő. 

A helyes megfejtők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db pendrive, 3 db hátizsák
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. december 20.
A 2019/II. VitaMedia Magazin keresztrejtvény szerencsés megfejtői:
ICF mintacsomagot nyert:
Dr. Környei Tamás (Győr), Dr. Somlai Tibor (Szeged), Dr. Szilvássy Györk (Balatonfenyves)
Benamax bögrét nyert:
Dr. Elter Eszter (Diósd), Dr. Lakatos Tibor (Úny), Dr. Szilassy István (Budapest)

3 6

1

4 9 1

2 1 6

1 8

6 3 9 5

1 6 2 3

9 8 4

4 9 8

Bőrgyógyászati továbbképző tanfolyam II.
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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

NRG Paszta 
energia- és fehérjekoncentrátum 
vitaminokkal és nyomelemekkel 
kiegészítve kutyák és macskák részére

rizsfehérje, elágazó szénláncú aminosavak, 
glükóz, fruktóz, halolaj, B

1
-, B

2
-, B

3
-, B

5
-, B

6
-, 

B
12

-vitamin, biotin, inozitol, koenzim Q10, 
karnitin, taurin, lecitin, E-vitamin, mangán, 
jód, cink, szelén, réz, vas

80 g

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

Vitamed terméklista Magyar termék Ezen termékeink vénykötelesek
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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

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

PPVD (Pro Plan® Veterinary Diets) termékek:  információ a 7. oldalon

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
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Haszonállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

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

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

Stenorol 0,6 % 
mikrogranulátum

kokcidiosztatikum broilercsirkék és pulykák részére  halofuginon 20 kg

Tilmicosol 250 mg/ml 
koncentrátum 

antibiotikum sertésnek, házityúknak,
pulykának, szopós borjúnak

tilmikozin 1 l

Magyar termékEzen termékeink vénykötelesek
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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

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, B12

-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

ALKALMAZÁSA JAVASOLT
Alkalmazása különösen javallott mindazon élettani helyzetekben (intenzív 
növekedés, vemhesség, laktáció), amikor a szervezet vitamin- és amino-
sav-szükséglete jelentősen nő, továbbá stresszhatások (pl. vakcinázás, 
átcsoportosítás, szállítás, takarmányváltás, szélsőséges időjárás, libák tö-
mése és tolltépése) kivédésére, fertőző betegségek kiegészítő terápiájára, 
a regenerálódás elősegítésére, valamint a felszívódás zavara (pl. hányás, 
hasmenés, parazitás, fertőzöttség) vagy egyéb ok miatt kialakuló hiánybe-
tegségek megelőzésére.

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

A hazai forgalomban kapható egyik legtöményebb  
VITAMIN KONCENTRÁTUM, KIEGÉSZÍTVE A  
BAROMFI ÉS SERTÉS SZÁMÁRA LEGFONTOSABB  
AMINOSAVAKKAL

BAROMFI | NYÚL | SERTÉS | SZARVASMARHA | LÓ | JUH

A  
VITA 
MIN 
BO 
MB 
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