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A BŐRFERTŐZÉSEKRŐL 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN

A bőrfertőzések, ezek közül is a pyo-
dermák (vagyis a bőr gennykeltő bakté-
riumok által okozott megbetegedései) 
a leggyakoribb fertőző betegségek 
és a legnagyobb arányban előforduló 
bőrt érintő megbetegedések közé tar-
toznak kisállatokban. Előfordulásá-
nak gyakoriságát mutatja az a tény 
is, hogy a rendelőnkbe érkező pácien-
seknek mintegy felénél szembesülünk 
vele. Ez, ha belegondolunk, nem meg-
lepő, hiszen számos bőrgyógyászati 
és/ vagy belgyógyászati kórképhez tár-
sulhatnak. Ebből következik, hogy a 
különböző bőrfertőzések felismerése 
és sikeres kezelése kulcsfontosságú 
szerepet tölt be egy praxis életében. Ez 
nem mindig egyszerű feladat, hiszen a 
pyoderma gyakran visszatérő, sokszor 
frusztráló és a legtöbb esetben komp-
lex terápiát igénylő bőrbetegség.

Kutyák és macskák esetében a 
leggyakoribb, a pyodermák hátteré-
ben kimutatható kórokozó a Staphylo-
coccus pseudointermedius. Ritkábban 
egyéb Staphylococcus és Streptococ-
cus törzsek vagy Gram-negatív pálca 
alakú baktériumok (pl. Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruiginosa) is azono-
síthatók a mikrobiológiai mintákban. 

A pyodermákat az évek során sokfé-
leképpen osztályozták. Ihrke 1996-ban 
felületi, felületes, mély és formailag 
pyodermákhoz sorolt kórképekbe kate-
gorizálta ezeket klinikai megjelenésük 
és a bőr különböző rétegeinek érintett-
sége alapján. Mind közül a minden-
napokban leggyakrabban a felületes 
bőrgennyesedéssel (superficialis pyo-
dermával) találkozhatunk.

A Malassezia pachydermatis 
élesztőgombák okozta bőrfertőzé-
sek önállóan vagy Staphylococcus 
pyodermához társultan szintén igen 
gyakoriak kutyákban, de ritkábban 

macskákban is találkozhatunk velük. 
Ezek az epidermis felső rétegében élő 
szaprofita, lipofil élesztőgomba fajok 
a normál bőrflóra részét képezik, bőr-
tüneteket legtöbbször csak egyes 
prediszponáló faktorok (összefekvő 
bőrredők, kevésbé szellőző bőrterüle-
tek), bizonyos háttérbetegségek (aller-
giás kórképek, hormonális változások, 
belgyógyászati kórképek, egyéb bőr-
betegségek stb.) miatt kialakuló kóros 
túlszaporodásuk okoz. 

SZEMLÉLETVÁLTÁS 
A BŐRFERTŐZÉSEK 
KEZELÉSÉBEN

A pyoderma bizonyítottan az egyik 
olyan vezető kórkép, melyben antibio-
tikum terápiát írunk elő a mindennapi 
munkánk során. A bakteriális bőrfertő-
zések kezelése hosszú évekig viszony-
lag egyszerűen is működött, ugyanis 
számos antibakteriális készítmény állt 
rendelkezésre, évről évre újabb és újabb 
szereket fedeztek fel, melyekkel az 
adott kórokozók okozta tüneteket sike-
resen kezelhettük. Azonban az egyre 
gyakoribb használatuk, a nem megfe-
lelő antibiotikumválasztás, az antibi-
otikumok rendszeres, de sokszor nem 
megfelelő dózisban vagy nem megfe-
lelő hosszan való alkalmazása az elmúlt 
évtizedekben egyenesen oda vezetett, 
hogy egyre nagyobb arányban taláko-
zunk az általunk elérhető általános, 
első vonalú antibiotikumokra ellen-
állóvá, rezisztenssé vált baktérium 
törzsekkel (legtöbbször multirezisz-
tens Staphylococcus pseudointerme-
dius/ aureus, MRSP/ MRSA). Ez pedig 
sajnos nemcsak, hogy közegészség-
ügyi (zoonotikus) jelentőséggel bír, 
de egyre jobban beszűkíti a terápiás 
lehetőségeinket az egyik leggyakoribb 
fertőző betegség, a pyoderma kezelés-
ében. A helyzetet tovább súlyosbítja, 
hogy az egyre nagyobb arányú antibi-

otikum-rezisztencia terjedése mellett 
az elmúlt évtizedben új, hatékony anti-
biotikumot sajnos nem fedeztek fel. 
Így, a korábban egyszerűen kezelhető 
Staphylococcus-bőrfertőzések terápi-
ája mostanra kihívásokkal teli, sokszor 
lehetetlen feladattá vált. 

Ennek következtében az elmúlt 
években jelentős szemléletváltás 
következett be a bőrfertőzések keze-
lésében, mely ezen rezisztens törzsek 
kialakulásának és terjedésének vissza-
szorítását célozta meg. Sürgetővé és 
kiemelten fontossá vált olyan terápiás 
lehetőségek bevezetése, melyekkel 
a szisztémás antibiotikum-használat 
csökkenthető vagy akár el is hagyható. 

A helyi, topikális kezelések igen 
régóta fontos szerepet töltenek be a 
bőrgyógyászatban, hiszen a hatóanya-
gok ebben az esetben az érintett bőr-
felületen, közvetlen kontaktus révén 
fejtik ki a hatásukat. A készítmények 
különböző vivő- és hatóanyagaik által 
egyszerre akár több terápiás funkciót 
is képesek betölteni (tisztító szerep, 
antiszeptikus hatás, hidratálás, fagy-
gyútermelés csökkentése, seborrhea 
csökkentése, stb.). Egyes formulák (pl. 
samponok) használatával a bőrfelüle-
ten lévő baktérium és élesztőgomba 
populáció pusztán a mechanikai hatás, 
lemosás révén is csökkenthető, emel-
lett a környezeti terheltség mértéke 
is minimalizálható. További előnyük, 
hogy a szisztémás kezelésekhez 
képest sokszor alacsonyabb költség-
gel és jóval kevesebb mellékhatással 
számolhatunk. Kiegészítő terápiaként 
alkalmazva pedig sikeresebb és gyor-
sabb gyógyulást, rövidebb antibioti-
kum-használatot érhetünk el vagy épp 
a visszaesés valószínűségét és gyako-
riságát csökkenthetjük velük. A helyi 
kezelés lehetőséget ad továbbá a bőr-
fertőzések kezelésére olyan állatok-
nál is, ahol egyéb okok miatt a per os 
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terápia akadályokba ütközik (tabletta 
beadási nehézségek, étvágytalanság 
stb). 

Egyes antiszeptikus hatóanya-
gok a szájon át alkalmazott antibio-
tikumoknál szélesebb spektrummal 
rendelkeznek, és ugyanolyan jó haté-
konyságúnak bizonyulnak a rezisztens 
baktériumtörzsek esetében is, ezál-
tal a sokszor szisztémás terápiára nem 
reagáló bőrfertőzések kezelése is elér-
hetővé válhat. Egyszerűbb felületes 
pyoderma esetében egyes helyi készít-
mények használatával a szájon át tör-
ténő, több hetes antibiotikum terápia 
is helyettesíthető!

A topikális kezeléseknek, mint 
bármely terápiának, természetesen 
lehetnek hátrányai is: sokszor időigé-
nyesebbek és maszatolósabbak, egyes 
hatóanyagok esetenként bőrirritációt 
okozhatnak, kiegészítő terápiaként 
pedig a kezelések a gazdik számára 

többlet költséget jelenthetnek. A 
páciensek egy részénél pedig sajnos a 
egyes helyi terápiás lehetőségek nem 
kivitelezhetőek.

A megfelelő és sikeres helyi keze-
lés számos pilléren nyugszik, melye-
ket minden alkalommal egyedileg, az 
adott esethez mérten kell elbírálnunk. 

MILYEN SZEMPONTOKAT 
VEGYÜNK FIGYELEMBE A HELYI 
KEZELÉS TERVEZÉSÉNÉL?
1. HATÁROZZUK MEG  

A HELYI TERÁPIA CÉLJÁT: 
• Ismerjük fel a bőrfertőzésekre 

jellemző bőrtüneteket és ennek meg-
felelően válasszunk hatóanyagot és 
formulát, hogy a felületi mikroba-
számot csökkenthessük

• Élesztőgomba okozta (vagy 
Sta phylo coccus-pyodermához társult) 
fertőzés esetében ne feledkezzünk 
meg ennek a kezeléséről sem!

• A hatékonyság növelése érde-
kében bátran kombináljunk formu-
lákat, hatóanyagokat (pl. sampon 3 
naponta nagyobb felületre, krémek 
naponta a kisebb területekre)

2.  A KEZELENDŐ ÁLLAT FAJA, 
FAJTÁJA, TEMPERAMENTUMA:
• Macskák esetében a sampon 

használata legtöbbször nem meg-
oldható, helyette emulziók, oldatok, 
gélek, krémek, törlőkendők használ-
hatók. A spray-ket célszerű előzetesen 
kozmetikai korongra vagy mull-lapra 
kifújva alkalmazni, mert a macskák 
számára a hangja ijesztő lehet.

• Kutyák esetében is mérjük fel, 
mennyire kooperatívak, esetleg koz-
metikus segítségét is javasolhatjuk.

• Nagyobb bundájú kutyáknál a 
szőrzet előzetes nyírása hatékonyabb 
kezelést tesz lehetővé.

• Az állatok előszeretettel nya-
logatják a kezelt bőrfelületet, így a 
gallérviselés legtöbbször a helyi keze-
lések mellett elengedhetetlen! (leg-
alább 20 perces időtartamra szükséges 
feltenni, amíg a hatóanyag a felületen 
kifejti a hatását).

3. A TULAJDONOS KÉPESSÉGE, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKA, 
FIZIKAI ÁLLAPOTA
• A sikeres kezelés csak a tulaj-

donosokkal való hatékony együtt-
működéssel valósulhat meg, ezért 
a képességeiket előzetesen fel kell 
mérnünk: alkalmasak-e a helyi keze-
lés kivitelezésére? Van-e megfelelő 
helyük vagy idejük ezt megtenni? Fizi-
kálisan meg tudják-e oldani? Vannak-e 
averzióik a kezeléssel kapcsolatosan? 
Érzékenyek-e a szagokra? Felfogják-e 
a terápia célját, menetét?

• A mi feladatunk a kezelések 
kivitelezésének részletes elmagyará-
zása és írásos dokumentációja. Ez sok 
esetben időigényes, de az egyik leg-
fontosabb lépés!

4.  AZ ALKALMAZANDÓ  
FORMULÁK ISMERETE
Az elmúlt években a terápiában tör-

tént szemléletváltáltás következtében 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
helyi kezelések alkalmazásának előse-

Körülírt, felületes bőrgyulladás  erythemával 
a hasi összefekvő és a lágyéki bőrterületen 
(ún. intertrigo)

A körülírt bőrgyulladás látványos  javulása 
2 hét múlva a helyi,  napi kétszeri 
CLX Wipes törlőkendő alkalmazását követően
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gítésére, így mostanra számos kiszere-
lési forma elérhető:

• Samponok: a mai napig az egyik 
legelterjedtebb formula a bőrfertőzé-
sek terápiájában. A mechanikai dör-
zsölés, mosás és öblítés eltávolítja a 
felületen lévő szennyeződéseket és 
már önmagában (vízzel), akár anti-
szeptikus hatóanyag nélkül is képes 
ritkítani a felületi mikrobaszámot. A 
samponok aktív hatóanyagai megfe-
lelő koncentrációban és megfelelő ideig 
(általában 8-10 perc) alkalmazva haté-
konyak lehetnek a legtöbb felületen 
található (akár rezisztens) baktérium 
vagy élesztőgomba ellen. Nagyobb 
bőrfelület kezelésére, kiterjedtebb 
bőrfertőzésnél ajánlottak elsősorban. 
Alkalmasak lehetnek nagyobb bun-
dájú állatok esetében is (ugyanakkor 
a nyírás a hatóanyaggal való közvetle-
nebb kontaktus lehetősége miatt elő-
nyös lehet). Hatóanyagtól függően 
egyes termékek használhatók az anti-
szeptikus hatásukon túl a faggyúter-
melődés csökkentésére, a korpásodás 
mértékének visszaszorítására vagy 
akár bőr hidratálására is. A különböző 
samponokat és formulákat kombi-
nálhatjuk is a bőrtünetek függvény-
ében. Fürdetések előtt praktikus lehet 
továbbá egy “előmosás” egyszerűbb 
samponnal vagy akár langyos vízzel, 
amivel a gyógysampon mennyisé-
gét és felhasználását csökkenthetjük, 
hatékonyságát növelhetjük. Minden 
gyógysampon használatát követően 
annak alapos kiöblítése szükséges és 
ezt követően lehetőség szerint a szőr-
zet szárításához használjunk törülkö-
zőt, vagy a hajszárító hideg funkcióját.  
Nyáron a szabad levegőn is hagyhatjuk 
őket megszáradni. Felületes bőrfer-
tőzések esetében ideálisan 3 naponta 
javasolt a fürdetést ismételni a tüne-
tek megszűnéséig, majd fenntartó 
jelleggel 1-2 hetente érdemes elvégez-
nünk a fertőzés kiújulását visszaszorí-
tandó. 

• Emulziók, oldatok, spray-
k, habok: a samponnal való kezelés 
alternatíváiként használhatók, akár 
nagyobb, szőrrel fedett testfelszín 
kezelésére is. Előnyük, hogy könnyen 
applikálhatók, nem kell kiöblíteni azo-
kat és kombinált hatóanyagaik révén 

alkalmasak lehetnek a fertőtleníté-
sen túl a bőr hidratálására vagy a fagy-
gyútermelés, seborrhea csökkentésére 
is. Önálló terápiaként is megállják a 
helyüket, de kiegészítő kezelésként 
is használhatók a samponos kezelé-
sek közötti időszakokban. A téli hide-
gebb hónapokban fürdetés helyett 
javasolhatók. A spray-ket érdemes 
naponta 1-2x használni a megfelelő 
bőrkoncentráció elérése érdekében, az 
emulziókat, habokat 2-3 naponta is 
használhatjuk. 

• Törlőkendők: antiszpetikus 
(klórhexidin-diglükonát, klimbazol, 
fitoszfingozin), faggyútermelődést 
szabályozó (cink-glükonát) és hidra-
táló (glicerin) hatóanyagokkal átita-
tott nedves törlőkendő. Nagyon tiszta 
és könnyű applikációs lehetőséget biz-
tosít akár nagyobb, vagy nehezebben 
elérhető felületek kezeléséhez. Ideá-
lisak intertrigok (bőrredő-dermatitis) 
pododermatitisek önálló vagy kiegé-
szítő terápiájaként. Kezelés után a 
hatóanyagok gyorsan beszívódnak, 
igen kevés reziduum marad a bőrfelü-
leten, így a nyalogatásnak kitett terü-
letek kezelése hatékonyabbá válhat. 
Malassezia dermatitis esetén is kifeje-
zetten jó hatékonysággal használható. 
Naponta kétszeri kezelés javasolt. 

• Gélek, krémek, kenőcsök: 
sűrűbbek, zsírosabbak, ezáltal jobban 
tapadnak és egy vékony filmréteget 
hagynak a felületen. Így inkább kisebb, 
szőrtelen vagy előzetesen gondosan 
lenyírt bőrfelület kezeléséhez java-
soltak. Hidratáló vagy szárító funk-
ciójuk is lehet, védőréteget képeznek 
a bőr felszínén. Alkalmazásuk előtt 
nagyon fontos a felület előzetes tisztí-
tása, mert a szövettörmelék, rászáradt 
váladék vagy genny a hatékonyságukat 
jelentősen csökkentik! A gélek előnye 
a krémekkel és kenőcsökkel szem-
ben, hogy gyorsabban beszívódnak 
és könnyebben áthatolnak a szőrrel 
fedettebb bőrfelületen, ezzel tisztább 
kezelési lehetőséget biztosítanak. A 
krémek és kenőcsök már viszkózusab-
bak, ezáltal jelentős maradványanya-
got hagynak a szőrzeten, amennyiben 
a kezelendő területet előzetesen nem 
nyírjuk le. Tartalmazhatnak ugyanak-
kor olyan antibiotikumokat (fuzidin-

sav, mupirocin) vagy gombaellenes 
hatóanyagokat (natamycin, terbina-
fin, klotrimazol stb.), amik a rezisztens 
baktériumtörzsek vagy gombás fertő-
zések kezelésében nagy segítségünkre 
lehetnek. Egyes termékekben megta-
lálható szteroid komponensük révén a 
kipirult, allergiás, megvastagodott bőr 
kezeléséhez is alkalmasak lehetnek. 

5. AZ ALKALMAZANDÓ 
HATÓANYAGOK ISMERETE
Az utóbbi években szerencsére 

jelentősen megnőtt a bőrfertőzések 
kezelésére alkalmas és a kereskedelmi 
forgalomban elérhető hatóanyagok 
száma. Rengeteg kutatásnak szol-
gál alapjául olyan új vegyületek kifej-
lesztése, amelyek biztonságosak, nem 
alakul ki ellenük rezisztencia és szé-
les antiszeptikus spektrummal bír-
nak, ezáltal az antibiotikum kezelések 
alternatívájaként szolgálhatnak. A 
felületes bőrfertőzések kezelésében 
leggyakrabban a klórhexidint, a ben-
zoil-peroxidot és az etil-laktátot hasz-
náljuk.

 ◊ Klórhexidin: az ún. kationos-
biguanidok közé tartozó, a legszélesebb 
körben vizsgált és használt antiszep-
tikum a bőrgyógyászatban. Mind in 
vitro, mind in vivo számos tanulmány 
bizonyítja hatékonyságát a Gram pozi-
tív (antibiotikum-érzékeny és multire-
zisztens) baktériumok és a Malassezia 
okozta bőrfertőzések esetében. Az ölő 
hatása már 1-4%-os koncentrációban 
megvalósul a vegyület sejtmembránt 
károsító hatása révén. A ritkán előfor-
duló, bőrirritáción kívül nagyon bizton-
ságos szer, a helyi készítményekben 
megtalálható koncentrációk az álla-
tokra toxicitási veszélyt gyakorlatilag 
nem jelentenek (tehát ha mégis lenya-
logatnák, nem okoznak egészségügyi 
gondot). Számos formulában elér-
hető: samponokban, spray-ben, olda-
tokban, törlőkendőkben, emulziókban, 
habokban áll rendelkezésre.

 ◊ Benzoil-peroxid: keratoly-
tikus, keratoplasztikus, viszke-
téscsillapító és szőrtüsző-tisztító 
hatással bír, ezáltal nedvedző bőrtü-
netek, folliculitis-furunculosis, seborr-
hea oleosa kezelésében használhatjuk. 
Kifejezetten irritatív lehet a fertőt-
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lenítő hatásáért felelős szabad gyö-
kök felszabadulása révén, így nagyobb 
sebek, érzékenyebb bőrű betegek vagy 
macskák esetében nem javasolt a 
használata. 

 ◊ Etil-laktát: kíméletesebb, irri-
tációt nem igazán okozó komponens. 
A baktériumok lipáza segítségével a 
szőrtüszőkben etanollá és tejsavvá 
bomlik, ezek felelősek a bakteri-
cid hatásáért. Érzékenyebb bőrű álla-
toknál, enyhébb esetekben javasolt a 
használata. 

• Az utóbbi évek kutatásai során 
olyan újabb hatóanyagok is fókuszba 
kerültek, melyek a természetben is 
megtalálhatóak: a gyógynövények-
ben (kamilla, körömvirág, orvosi zsálya, 
orbáncfű stb.) megtalálható speciá-
lis gyulladáscsökkentő vagy antiszep-
tikus vegyületek vagy az orvosi méz 
higroszkópos hatása következtében 
nyitnak új lehetőségeket a bőrfertő-
zések terápiájában. Az antimikrobiális 
peptidek (AMP) a melegvérű emlő-
sök nem-specifikus immunrendsze-
rének fontos vegyületei, melyek apró 
membrán pórusok kialakítása révén 
szelektíven képesek a mikróbák sejt-
falának károsítására. Jelentős anti-
mikrobiális hatásspektrummal bírnak 
mind a Gram-pozitív, mind a Gram-
negatív baktériumok, a Malassezia és 
egyes fonalas gombák ellen. Az AMP-
2041-es vegyületet megtalálhatjuk 
sampon vagy fülgél formájában klór-
hexidinnel és a hatékonyságát fokozó 
Tris-EDTA-val kiegészítve. Használ-
hatjuk felületes, nagyobb kiterjedésű, 
akár rezisztens baktériumok okozta 
bőrfertőzések vagy bakteriális és- 
vagy élesztőgomba okozta fülgyulla-
dások kezeléséhez. 

ÖSSZEFOGLALÁS
Az utóbbi években az antibioti-

kum-rezisztencia terjedésének elő-
térbe kerülésével mind nagyobb 
hangsúly helyeződik a szisztémás 
terápiát helyettesítő alternatív keze-
lésekre az állatorvosi bőrgyógyászat-
ban. A probléma megoldására és a 
rezisztencia visszaszorítására intenzív 
kutatómunka folyik, melynek eredmé-
nyeképpen mostanra számos új ható-
anyag és formula vált elérhetővé. 

A helyi kezelés egy hatékony, kevés 
mellékhatással járó terápiás lehető-
ség, melynél a felületes bőrfertőzések 
kezeléséhez alkalmazott hatóanya-
gok a rezisztens baktériumtörzsek 
esetében is legtöbbször ugyanolyan 
hatékonynak bizonyulnak, mint a 
nem rezisztens törzsek esetében. 
Ezáltal egy alternatív kezelési lehető-
séget biztosítanak a felületes pyoder-
mák terápiájában. Alkalmazásukkal 
igen kis eséllyel számíthatunk rezisz-
tencia kialakulására, így biztonsággal 
és rendszeresen használhatók a min-
dennapi praxisban. 

A pyoderma kezelésében bekövet-
kezett szemléletváltás minden állator-
vost arra ösztönöz, hogy a szisztémás 
antibiotikumok használata helyett 
helyezzük előtérbe a helyi keze-
lést, építsük be a mindannapi terá-

piás rutinba, hiszen a mi (állatorvosi) 
felelősségünk, hogy a sokszor nem 
megfelelő és szükségtelen antibioti-
kum-használat elkerülésével a mos-
tanra igen nagyarányú rezisztencia 
terjedését megakadályozzuk és a már 
rezisztens bőrfertőzések esetében az 
alternatív kezelési lehetőségekkel tisz-
tában legyünk! Ezzel csökkenthetjük 
a felhasznált antibiotikumok meny-
nyiségét, minimalizálhatjuk a környe-
zeti terheltséget, lépéseket tehetünk 
a közegészségügyi problémák meg-
oldása felé, továbbá a helyi kezelések 
napi szintű alkalmazásával növelhet-
jük a vállalkozásunk bevételét és elő-
segíthetjük a páciensünk sikeresebb és 
gyorsabb gyógyulását is.

Dr. Sike Nikolett
kutyamacskaborgyogyasz@gmail.com

+36 20 222 1811

Generalizált felületes pyoderma és Malassezia 
túlszaporodás erythemával, számos 

epidermalis collarette-tel, "molyrágta" jellegű 
szőrzettel és seborrhea oleosa tüneteivel

A szisztémás antibiotikum terápia kiegészítő 
kezeléseként a 2 naponta alkalmazott, 

10 perces hatóidejű samponos fürdetés hatására 
már 10 nap után a bőr kipirultsága és a collarettek 

száma csökkent, a szőrzet fényesebb lett, 
a zsíros korpázás is mérséklődött
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A PURINA® PRO PLAN® FortiFlora® probiotikum 
készítmény alkalmazásának előnyei kutyák és 
macskák számára

A hasznos probiotikumok tulajdonságai 
Az állatgyógyászatban használt probiotikumoknak bizonyítottan 
hatékonynak és biztonságosnak kell lennie, és megfelelő 
mennyiségben kell a szervezetbe juttatni ahhoz, hogy a jótékony 
hatásait kifejthesse. Ezenkívül mind az állatok, mind az emberek 
számára biztonságos környezetet kell biztosítania. 

A probiotikumok hasznos tulajdonságai az alábbiak lehetnek:

• Túlélnek a gyártás és a tárolás során, mely az első kritikus 
lépés 

• Ellenállnak az emésztésnek, addig, amíg el nem jutnak a hatás 
helyére (vastagbél) 

• Képesek az emésztőrendszerben szaporodni és patogénekhez 
vagy toxinokhoz kötődni, ezzel gátolva az összetapadásukat 

• Előnyöket biztosítanak a gazda számára 

• Nem marad perzisztensen az állatban, miután a kezelés 
befejeződött 

• Sem a gazda, sem más állatok vagy ember számára nem 
patogének

A probiotikumok hatásmechanizmusa
A probiotikumok 3 módon biztosítanak előnyt a gazda számára:

1. Más baktériumokkal való kölcsönhatás révén – pl. 
megváltoztatja a mikroflóra összetételét a patogén fajok 
visszaszorítása érdekében 

2. Az immunválasz befolyásolása révén – pl. helyi vagy szisztémás 
szinten, mint a CD4+ T sejtek szabályozó mechanizmusának 
indukciója, mely hozzájárul a megfelelő immunválasz 
kialakulásához és a káros gyulladásos reakciók csökkentéséhez 

3. Az epithelialis barrierre való hatás révén – segítenek fenntartani 
a nyálkahártya integritását, a regenerációt, és stimulálják 
a nyálkatermelést 

FortiFlora® – bizonyított hatékonyság
Növekvő számban állnak rendelkezésre adatok az Enterococcus 
faecium, SF68 (4b1705) törzs pozitív hatásairól mind beteg, mind 
egészséges állatok esetében. Alább összefoglaljuk azokat a cikkeket, 
melyek számottevő információval szolgálnak ennek a konkrét 
törzsnek a hatékonyságával kapcsolatban állatok esetében.

A probiotikumok definíció szerint „olyan élő mikroorganizmusok, 
melyek a gazdaszervezet számára egészségügyi előnnyel járnak, 
amennyiben megfelelő mennyiségben adagolják őket”. Tekintve, 
hogy az emésztőszervi és a fertőző betegségek nagyon gyakoriak 
a társállatos praxisokban, a probiotikumok iránti érdeklődés fokozódik, 
hiszen hatással lehetnek az állatorvosi praxisokra. A probiotikumok 
által stimulált immunmoduláló mechanizmusok nem mindegyike 
ismert pontosan, és valószínű, hogy ezek a hatások változatosak, 
a probiotikumtörzstől függően. Mindenesetre ezen hatások az esszenciális 
tápanyagokért vagy a receptorokért való versengés, a patogén 
baktériumokhoz való kötődés és különféle gátló anyagok termelése 
által következnek be. Bebizonyosodott, hogy néhány probiotikum 
jótékonyan tudja befolyásolni a veleszületett és a szerzett immunitást 
szisztémásan, számos mechanizmus által, mint pl. cytokin termelés, 
NK sejt aktivitás, specifikus és nem specifikus immunglobulin termelés 
(De Vrese et al., 2008). 

Tekintettel arra, hogy a probiotikum élő organizmus, forrásának 
minőségénél figyelembe kell venni, hogy életben kell maradnia addig, 
míg eljut a hatás helyére. Sajnos azon eledelek többségében, melyek 
címkéjén szerepel a probiotikum tartalom, a probiotikum 
mennyisége az ellenőrzés során nem egyezik a címkén jelölttel (Weese 
et al., 2003 & 2011). Az összes törzs közül, melyek a gazdaszervezet 
számára előnyt biztosítanak, a legrészletesebben tanulmányozott az SF68 
(4b1705). Mint minden probiotikum esetében, itt is az a kihívás, hogy 
életben kell tartani a gyártás és a tárolás során, hogy a gazdaszervezet 
számára a lehető leghasznosabb lehessen. Az Enterococcus faecium, 
SF68 (4b1705) törzset eredetileg emberből izolálták, és kezdetben 
azt találták, hogy számos enteropatogén baktérium szaporodását 
gátolta (Seung-Ki et al., 2005). Számos további kiterjedt vizsgálat 
elvégzése után most ezt a törzset használja a Nestlé PURINA 
a FortiFlora®-ban.

FortiFlora®

Dr. Clémentine JEAN-PHILIPPE

Head of Scientific Communications 
Nestlé PURINA Europe, Middle East and North Africa
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Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) 
kiegészítés segíti az immunrendszer támogatását
1.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) stimulálja 

mind a helyi, mind a szisztémás immunrendszert (Benyacoub J et 
al., 2005)

• Módszer: Egereknek 7 nappal a Giardiaval való ráfertőzés előtt 
placebot vagy E. faecium SF68-at adtak.

• Eredmények: Az SF68 csoport egereiben mind a humorális 
immunválasz emelkedett (megnövekedett mennyiségű specifikus 
anti-Giardia IgA-t (bélfal) és IgG-t (vér) termeltek) és a sejtes 
immunválasz is javult (nagyobb arányú CD4+ T sejt a lép Peyer 
plakkjaiban). Az SF68 csoportban az aktív trophozoiták számának 
számottevő csökkenését is kimutatták a vékonybélben, illetve 
csökkenő Giardia antigén ürítést találtak a bélsárban. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 helyi és szisztémás 
immunrendszert stimuláló hatása ebben a vizsgálatban rávilágított 
azokra a mechanizmusokra, melyeknek köszönhetően ez a probiotikum 
antagonistaként viselkedik a patogénekkel szemben in vivo, ezzel 
demonstrálva az SF68 törzs kiemelkedő szerepét a protozoák által 
okozott bélfertőzések elleni küzdelemben.

2.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) pozitív 
immunmoduláló hatást mutatott macskákban (Veir JK et al., 2007) 

• Módszer: Kölyökmacskák egy csoportjának E. faecium SF68-at 
ízletesség fokozóval keverve adtak, egy másik csoportnak csak 
ízletességfokozót (placebo), minden nap kapták, 7 és 20 hetes 
koruk között. A 9 és 12 hetes korban adott élővírusos vakcinára 
(FHV-1, calicivírus és FPV vírus) adott választ vizsgálták. 

• Eredmények: A CD4+ limfociták százalékos aránya szignifikánsan 
magasabb volt az SF68 csoport esetében.

• Következtetések: A CD4+ limfociták számának emelkedése 
bizonyítja az SF68 törzset tartalmazó probiotikum szisztémás 
immunmoduláló hatását kölyökmacskák esetében.

3.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) fiatal kutyák 
esetében javította a speciális immunfunkciókat (Benyacoub J et al., 
2003) 

• Módszer: Kölyökkutyák egy csoportját placeboval, egy másikat E. 
faecium SF68 probiotikummal etették választástól 1 éves korukig. 
9 és 12 hetes korban élő, attenuált vírust (CDV) tartalmazó kutya 
szopornyica elleni védőoltásban részesültek. Bélsár- és vérmintákat 
gyűjtöttek rendszeres időközökkel az állatoktól, melyekben a bélsárból 
származó IgA-, a keringésből származó IgG- és IgA-szinteket, 
valamint a limfoid sejtek arányát vizsgálták.

• Eredmények: Mind a bélsárral ürülő IgA, mind a CDV vakcina-
specifikus, vérből származó IgG és IgA mennyisége nagyobbnak 
bizonyult a probiotikumot kapó csoportban, mint 
a kontrollcsoportban. Az érett B-sejtek (CD21+/MHC II+) aránya 
szintén magasabb volt a probiotikumos csoportban. 

• Következtetések: Ezen eredmények megerősítik az E. faecium SF68 
támogató hatását mind a nyálkahártyákon, mind szisztémásan 
kölyökkutyák esetében, mely segíthet javítani a különféle patogének 
elleni immunválaszt a kritikus választási időszakban, illetve később 
is.

FortiFlora®

Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a hasmenést kutyák és macskák 
esetében
1.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) csökkentette a hasmenést menhelyi 

macskák esetében (Bybee SN et al., 2011)

• Módszer: Egy menhelyen 217 macskát és 182 kutyát két csoportba 
osztottak. Négy héten keresztül az egyik csoportot E. faecium SF68 
kiegészítésben részesítették, a másik csoport placebot kapott. Ezután 
egy egyhetes szünet következett, majd felcserélték a két csoportot. 
A bélsarat minden egyednél minden nap egyedileg vizsgálták.

 • Eredmények: A hasmenésben szenvedő macskák aránya 2 napon 
belül az E. faecium SF68 csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt, 
mint a kontrollcsoportban. A kutyák között nem találtak statisztikailag 
különbséget, de mindkét csoportban elvétve fordult elő a hasmenés. 

• Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy az E. faecium 
SF68 probiotikum jótékony hatással lehet a nem specifikus hasmenésben 
szenvedő macskák emésztőrendszerére. 

2.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés felgyorsította a nem 
specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyák felépülését 
(Fenimore A et al., 2012)

• Módszer: Nem specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyákat 
két csoportra osztottak. Mindkét csoport kapott metronidazolt, de 
csak az egyik csoport kapott E. faecium SF68 kiegészítést, míg a másik 
csoport placebot kapott helyette. A kezelést 7 napon keresztül folytatták, 
a bélsarat standardizált módszerrel értékelték.

• Eredmények: Az E. faecium SF68 csoport kutyáinak esetében nagyobb 
arányban volt a bélsár pontszáma 3 alatt a hetedik napra (50% a 29,4%-
kal szemben). A javulás az E. faecium SF68 csoportban gyorsabban 
következett be (átlagosan 2,8 nap, míg a placebo csoportban 4,4 nap). 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum kiegészítés segítheti 
a gyorsabb felépülést kutyák nem specifikus hasmenése esetén. 

3.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés segített csökkenteni 
a stressz okozta hasmenés előfordulását kutyák esetében (Gore AM 
and Reynolds A., 2012)

• Módszer: Dolgozó alaszkai szánhúzó kutyáknak (akik esetében a stressz 
okozta hasmenés gyakori) E. faecium SF68 vagy placebo kiegészítést 
adtak 7 napon keresztül, a hasmenés megjelenése szerint. A bélsarat 
pontozással értékelték.

• Eredmény: A hasmenés sokkal gyorsabban rendeződött az E. faecium 
SF68 kiegészítést kapott kutyák esetében, mint a kontrollcsoportban, 
illetve az E. faecium SF68 csoport kutyáinak hasmenése enyhébb volt 
a harmadik naptól, mint a kontrollcsoport kutyáié. A probiotikum 
kiegészítést kapott kutyák szignifikánsan kevesebb napig voltak 
hasmenésesek, átlagosan 2 nappal, mint a kontrollcsoport kutyái. 
A negyedik napra az E. faecium SF68 csoport 92%-ának normál bélsara 
volt, az ötödik napra ez 100% lett, míg a placebo csoport kutyáinál 
a javulás lassabban következett be, és egy sem mutatott 100%-os 
javulást hét napon belül. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hasznos lehet a stressz 
okozta hasmenés menedzselésében kutyák esetében. 

FortiFlora®
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Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) 
kiegészítés segíti az immunrendszer támogatását
1.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) stimulálja 

mind a helyi, mind a szisztémás immunrendszert (Benyacoub J et 
al., 2005)

• Módszer: Egereknek 7 nappal a Giardiaval való ráfertőzés előtt 
placebot vagy E. faecium SF68-at adtak.

• Eredmények: Az SF68 csoport egereiben mind a humorális 
immunválasz emelkedett (megnövekedett mennyiségű specifikus 
anti-Giardia IgA-t (bélfal) és IgG-t (vér) termeltek) és a sejtes 
immunválasz is javult (nagyobb arányú CD4+ T sejt a lép Peyer 
plakkjaiban). Az SF68 csoportban az aktív trophozoiták számának 
számottevő csökkenését is kimutatták a vékonybélben, illetve 
csökkenő Giardia antigén ürítést találtak a bélsárban. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 helyi és szisztémás 
immunrendszert stimuláló hatása ebben a vizsgálatban rávilágított 
azokra a mechanizmusokra, melyeknek köszönhetően ez a probiotikum 
antagonistaként viselkedik a patogénekkel szemben in vivo, ezzel 
demonstrálva az SF68 törzs kiemelkedő szerepét a protozoák által 
okozott bélfertőzések elleni küzdelemben.

2.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) pozitív 
immunmoduláló hatást mutatott macskákban (Veir JK et al., 2007) 

• Módszer: Kölyökmacskák egy csoportjának E. faecium SF68-at 
ízletesség fokozóval keverve adtak, egy másik csoportnak csak 
ízletességfokozót (placebo), minden nap kapták, 7 és 20 hetes 
koruk között. A 9 és 12 hetes korban adott élővírusos vakcinára 
(FHV-1, calicivírus és FPV vírus) adott választ vizsgálták. 

• Eredmények: A CD4+ limfociták százalékos aránya szignifikánsan 
magasabb volt az SF68 csoport esetében.

• Következtetések: A CD4+ limfociták számának emelkedése 
bizonyítja az SF68 törzset tartalmazó probiotikum szisztémás 
immunmoduláló hatását kölyökmacskák esetében.

3.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) fiatal kutyák 
esetében javította a speciális immunfunkciókat (Benyacoub J et al., 
2003) 

• Módszer: Kölyökkutyák egy csoportját placeboval, egy másikat E. 
faecium SF68 probiotikummal etették választástól 1 éves korukig. 
9 és 12 hetes korban élő, attenuált vírust (CDV) tartalmazó kutya 
szopornyica elleni védőoltásban részesültek. Bélsár- és vérmintákat 
gyűjtöttek rendszeres időközökkel az állatoktól, melyekben a bélsárból 
származó IgA-, a keringésből származó IgG- és IgA-szinteket, 
valamint a limfoid sejtek arányát vizsgálták.

• Eredmények: Mind a bélsárral ürülő IgA, mind a CDV vakcina-
specifikus, vérből származó IgG és IgA mennyisége nagyobbnak 
bizonyult a probiotikumot kapó csoportban, mint 
a kontrollcsoportban. Az érett B-sejtek (CD21+/MHC II+) aránya 
szintén magasabb volt a probiotikumos csoportban. 

• Következtetések: Ezen eredmények megerősítik az E. faecium SF68 
támogató hatását mind a nyálkahártyákon, mind szisztémásan 
kölyökkutyák esetében, mely segíthet javítani a különféle patogének 
elleni immunválaszt a kritikus választási időszakban, illetve később 
is.

FortiFlora®

Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a hasmenést kutyák és macskák 
esetében
1.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) csökkentette a hasmenést menhelyi 

macskák esetében (Bybee SN et al., 2011)

• Módszer: Egy menhelyen 217 macskát és 182 kutyát két csoportba 
osztottak. Négy héten keresztül az egyik csoportot E. faecium SF68 
kiegészítésben részesítették, a másik csoport placebot kapott. Ezután 
egy egyhetes szünet következett, majd felcserélték a két csoportot. 
A bélsarat minden egyednél minden nap egyedileg vizsgálták.

 • Eredmények: A hasmenésben szenvedő macskák aránya 2 napon 
belül az E. faecium SF68 csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt, 
mint a kontrollcsoportban. A kutyák között nem találtak statisztikailag 
különbséget, de mindkét csoportban elvétve fordult elő a hasmenés. 

• Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy az E. faecium 
SF68 probiotikum jótékony hatással lehet a nem specifikus hasmenésben 
szenvedő macskák emésztőrendszerére. 

2.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés felgyorsította a nem 
specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyák felépülését 
(Fenimore A et al., 2012)

• Módszer: Nem specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyákat 
két csoportra osztottak. Mindkét csoport kapott metronidazolt, de 
csak az egyik csoport kapott E. faecium SF68 kiegészítést, míg a másik 
csoport placebot kapott helyette. A kezelést 7 napon keresztül folytatták, 
a bélsarat standardizált módszerrel értékelték.

• Eredmények: Az E. faecium SF68 csoport kutyáinak esetében nagyobb 
arányban volt a bélsár pontszáma 3 alatt a hetedik napra (50% a 29,4%-
kal szemben). A javulás az E. faecium SF68 csoportban gyorsabban 
következett be (átlagosan 2,8 nap, míg a placebo csoportban 4,4 nap). 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum kiegészítés segítheti 
a gyorsabb felépülést kutyák nem specifikus hasmenése esetén. 

3.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés segített csökkenteni 
a stressz okozta hasmenés előfordulását kutyák esetében (Gore AM 
and Reynolds A., 2012)

• Módszer: Dolgozó alaszkai szánhúzó kutyáknak (akik esetében a stressz 
okozta hasmenés gyakori) E. faecium SF68 vagy placebo kiegészítést 
adtak 7 napon keresztül, a hasmenés megjelenése szerint. A bélsarat 
pontozással értékelték.

• Eredmény: A hasmenés sokkal gyorsabban rendeződött az E. faecium 
SF68 kiegészítést kapott kutyák esetében, mint a kontrollcsoportban, 
illetve az E. faecium SF68 csoport kutyáinak hasmenése enyhébb volt 
a harmadik naptól, mint a kontrollcsoport kutyáié. A probiotikum 
kiegészítést kapott kutyák szignifikánsan kevesebb napig voltak 
hasmenésesek, átlagosan 2 nappal, mint a kontrollcsoport kutyái. 
A negyedik napra az E. faecium SF68 csoport 92%-ának normál bélsara 
volt, az ötödik napra ez 100% lett, míg a placebo csoport kutyáinál 
a javulás lassabban következett be, és egy sem mutatott 100%-os 
javulást hét napon belül. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hasznos lehet a stressz 
okozta hasmenés menedzselésében kutyák esetében. 

FortiFlora®

Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a fokozott bélgáztermelést kutyák 
esetében (Waldron W et al., 2012)

• Módszer: Felnőtt kutyákat standardizált eledellel etettek 14 napon 
keresztül, a kibocsátott bélgáz mennyiségét és hidrogén-szulfid 
koncentrációját mérték. Ezután E. faecium SF68 kiegészítést alkalmaztak 
napi egy alkalommal, 14 napon keresztül, és elvégezték ugyanazokat 
a méréseket minden egyes kutyán, így a saját adataik összehasonlíthatóak 
voltak.

• Eredmények: A két héten át tartó E. faecium SF68 kiegészítés mind 
a bélgázkibocsátás gyakoriságát, mind a kibocsátott hidrogén-szulfid 
összmennyiségét csökkentette.

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hatásos lehet 
a fokozott bélgáztermelésben szenvedő kutyák állapotának javításában. 

Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a macskák krónikus herpeszvírus 
(FHV-1) fertőzésének következtében kialakuló 
kötőhártyagyulladás előfordulását macskák esetében 
(Lappin M et al., 2008)

• Módszer: 12 krónikus FHV-1 fertőzésben szenvedő macskának 20 
napon keresztül naponta adtak E. faecium SF68 készítményt vagy 
placebot. Ebben az időszakban tartották őket csoportosan és egyénileg 
is, és ivartalanításon is átestek, így értek el megfelelő választ 
a leggyakoribb stresszfaktorokra. Vizsgálták a betegség klinikai tüneteinek 
jelenlétét, az FHV-1 ürítést és az FHV-1 specifikus humorális és sejtes 
immunválaszt, valamint a bélsár alapján a mikrobiom stabilitását.

• Eredmények: Az E. faecium SF68 kiegészítésben részesült állatok 
esetében csökkent az FHV-1 fertőzés következtében történt 
megbetegedés néhány macska esetében, valamint segített fenntartani 
a bélsárban a flóra diverzitását (mely a placebot kapott macskák 
esetében nem történt meg, valószínűleg az ivartalanítás 
és az átcsoportosítás okozta enyhe stressz következtében). 2 esetben 
találtak az E. faecium SF68 kiegészítést kapott csoportban csökkenő 
mértékű kötőhártyagyulladást a kiegészítés időszakát a kiegyenlítődési 
időszakkal összehasonlítva, illetve az E. faecium SF68 kiegészítést 
kapott macskák esetében a kiegészítés időszaka alatt szignifikánsan 
kisebb arányban fordult elő kötőhártyagyulladás, mint a placebot 
kapott macskák esetében. Ez az E. faecium SF68 kiegészítés kedvező 
hatására enged következtetni.

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hasznos lehet az FHV-1 
fertőzésben szenvedő macskák kezelésének támogatásában. 

FortiFlora®

A FortiFlora® probiotikum kiegészítés klinikai 
alkalmazása kutyák és macskák esetében
A probiotikumok használata manapság a mindennapi klinikai munka része, 
rendszeresen kerül felírásra háziállatok számára. Mindamellett, hogy számtalan 
különféle probléma esetén javasolt alkalmazása, a FortiFlora® legfőbb előnye 
kutyák és macskák esetében a különféle emésztőszervi megbetegedések 
kezelésének támogatása, úgy, mint: 

• A mikroflóra eltolódásának következtében kialakult gastroenteritis és 
hasmenés 

• Stressz okozta hasmenés 

• Gyakran fordul elő zavar a bélflórában költözés, panzióztatás, utazás 
során, vagy dolgozó kutyák esetében 

• Antibiotikum-terápia következtében kialakult hasmenés

• Amennyiben lehetséges, a FortiFlora® etetését az antibiotikum-kúra 
megkezdése előtt kell kezdeni (vagy azzal egyidőben, ha megelőzően 
nem lehetséges), és a kúra alatt végig kell adni. Javasolt a FortiFlora®-t 
a hatása maximalizálása érdekében az antibiotikumtól eltérő időpontban 
adni 

• Eledel váltással összefüggő hasmenés

• Legtöbbször választáskor fordul elő, amikor jelentős változás következik 
be a bél mikroflórájának összetételében, valamint idősebb állatoknál 
étrendváltáskor vagy étrendi kilengések esetén 

• Akut bélgyulladás (enteritis)

• Okozhatják azonosítható patogének vagy nem specifikus okok 

• Rossz minőségű bélsár kölyökmacskák és kölyökkutyák esetében 

• Fokozott bélgáztermelés kutyák esetében 

Ezen túl az E. faecium SF68 (FortiFlora®) hasznosnak bizonyult krónikus 
herpeszvírus fertőzésben szenvedő macskák esetében, valamint kutyák és 
macskák immunfunkcióinak javítása céljából adva.

Emberek esetében biztató eredményeket találtak a probiotikumok hatékonyságát 
illetően atópiás bőrbetegségek esetén, valamint a postoperatív fertőzések 
megelőzésénél. További vizsgálatok folynak a lehetséges jótékony hatás 
vizsgálatára az immunfunkciók javítása, a szepszis kezelése, a felsőlégúti 
megbetegedések kezelése, valamint a vér koleszterinszintjének csökkentése 
során. Ezen tanulmányok eredményei ugyanolyan nagy érdeklődésre tartanak 
számot az állatorvosok, mint a humán orvosok körében. 

FortiFlora®
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FortiFlora® – bizonyítottan biztonságos, bizonyítottan 
hatékony és könnyű alkalmazni
A Nestlé PURINA egy speciális Enterococcus faecium, SF68 (4b1705) törzset 
választott a PURINA® PRO PLAN® FortiFlora® probiotikum megalkotásához. 
A következő okok miatt esett a választás erre a baktériumra:

• Régóta tartó és jól dokumentált biztonságos használat emberek és állatok 
esetében is

• Nem patogén, nem toxikus – nem termel patogén faktorokat, hiányzik 
a termelésükhöz szükséges gén

• Az antibiotikum-rezisztenciához szükséges gének és a virulencia faktorok 
hiányát számos független kutatócsoport megerősítette. Nem figyelték 
meg spontán antibiotikum-rezisztencia kialakulását, még antibiotikum 
hatására sem

• Gyors szaporodás és átmeneti kolonizáció az emésztőrendszerben 

• Gátolja a patogén baktériumok szaporodását, úgy mint Salmonella, E. Coli 
és Shigella

• Támogatja a Lactobacillus flórát erős antibiotikum-hatás során

• Tejsavat és baktericid-szerű anyagokat termel

• Az E. faecium SF68 bizonyított egészségügyi előnyökkel rendelkezik, melyeket 
mind emberek, mind állatok esetében kiterjedt vizsgálatok bizonyítottak

• In vitro és in vivo bizonyított, hogy a háziállatok emésztőrendszerének savas 
környezetében túlél 

A FortiFlora®-ban az E. faecium SF68 mikrokapszulázott formában található 
meg. A szabadalmaztatott mikrokapszulázási eljárás biztosítja a baktérium 
stabilitását az előállítás során, valamint az életképességét a minőségmegőrzési 
idő végéig. A mikrokapszulázás után mind kutyák, mind macskák számára 
megfelelő ízletességfokozóval keverik, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat 
is adnak hozzá.

FortiFlora® – könnyű alkalmazás
A páciensek és a tulajdonosok megelégedettsége érdekében a FortiFlora® 
adagonként csomagolt, minden egyes tasak legalább 1 x 108 CFU/g Enterococcus 
faecium SF68-at tartalmaz, rászórható a kutya vagy a macska eledelére napi 
egyszeri alkalommal. A formula rendkívül ízletes, így beteg kutyák és macskák 
esetén ízletességfokozóként is használható. Biztonságosan használható 
kölyökkutyák, kölyökmacskák, vemhes és szoptató szukák és anyamacskák 
esetében is. 

Jótékony hatással bír a FortiFlora® antibiotikum-kúra alatti használata. 
Kimutatták, hogy az E. faecium SF68 az emésztőrendszer jótékony baktériumait 
támogatta antibiotikum-kúra során (Toit et al., 1998). Ha lehetséges, jobb 
a FortiFlora®-t az antibiotikumtól eltérő időben adni. 

Az SF68 ismerten érzékeny a béta-laktám antibiotikumokra (ampicillin, amoxicillin, 
klavulánsav, penicillin), a fluorokinolonokra (ciprofloxacin, norfloxacin), 
a szulfonamidokra (sulphamethoxasol/ trimethoprim), a chloramphenicolra, 
a macrolid antibiotikumokra (clindamycin, erythromicin) és a glikopeptid 
antibiotikumokra (vancomycin). Kevéssé érzékeny néhány aminoglikozidra 
(gentamicin, streptomycin) és rezisztens néhányra, köztük az amikacinra és 
a kanamycinre. 

Az emésztőrendszer rövid távú problémáinak leküzdésére vagy megelőzésére 
4-8 hét közötti etetési időszak megfelelő lehet. Hosszan tartó elváltozások 
esetén a FortiFlora® adható folyamatosan, állatorvosi felügyelet mellett.

Az E. faecium SF68 - mely a FortiFlora®-ban megtalálható - klinikai 
alkalmazását növekvő számú adat támasztja alá, használata 
megfontolandó mind megelőző, mind terápiás céllal az emésztőszervi 
és egyéb problémák kezelése során mind kutya, mind macska 
esetében.

Összegzés
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FortiFlora® – bizonyítottan biztonságos, bizonyítottan 
hatékony és könnyű alkalmazni
A Nestlé PURINA egy speciális Enterococcus faecium, SF68 (4b1705) törzset 
választott a PURINA® PRO PLAN® FortiFlora® probiotikum megalkotásához. 
A következő okok miatt esett a választás erre a baktériumra:

• Régóta tartó és jól dokumentált biztonságos használat emberek és állatok 
esetében is

• Nem patogén, nem toxikus – nem termel patogén faktorokat, hiányzik 
a termelésükhöz szükséges gén

• Az antibiotikum-rezisztenciához szükséges gének és a virulencia faktorok 
hiányát számos független kutatócsoport megerősítette. Nem figyelték 
meg spontán antibiotikum-rezisztencia kialakulását, még antibiotikum 
hatására sem

• Gyors szaporodás és átmeneti kolonizáció az emésztőrendszerben 

• Gátolja a patogén baktériumok szaporodását, úgy mint Salmonella, E. Coli 
és Shigella

• Támogatja a Lactobacillus flórát erős antibiotikum-hatás során

• Tejsavat és baktericid-szerű anyagokat termel

• Az E. faecium SF68 bizonyított egészségügyi előnyökkel rendelkezik, melyeket 
mind emberek, mind állatok esetében kiterjedt vizsgálatok bizonyítottak

• In vitro és in vivo bizonyított, hogy a háziállatok emésztőrendszerének savas 
környezetében túlél 

A FortiFlora®-ban az E. faecium SF68 mikrokapszulázott formában található 
meg. A szabadalmaztatott mikrokapszulázási eljárás biztosítja a baktérium 
stabilitását az előállítás során, valamint az életképességét a minőségmegőrzési 
idő végéig. A mikrokapszulázás után mind kutyák, mind macskák számára 
megfelelő ízletességfokozóval keverik, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat 
is adnak hozzá.

FortiFlora® – könnyű alkalmazás
A páciensek és a tulajdonosok megelégedettsége érdekében a FortiFlora® 
adagonként csomagolt, minden egyes tasak legalább 1 x 108 CFU/g Enterococcus 
faecium SF68-at tartalmaz, rászórható a kutya vagy a macska eledelére napi 
egyszeri alkalommal. A formula rendkívül ízletes, így beteg kutyák és macskák 
esetén ízletességfokozóként is használható. Biztonságosan használható 
kölyökkutyák, kölyökmacskák, vemhes és szoptató szukák és anyamacskák 
esetében is. 

Jótékony hatással bír a FortiFlora® antibiotikum-kúra alatti használata. 
Kimutatták, hogy az E. faecium SF68 az emésztőrendszer jótékony baktériumait 
támogatta antibiotikum-kúra során (Toit et al., 1998). Ha lehetséges, jobb 
a FortiFlora®-t az antibiotikumtól eltérő időben adni. 

Az SF68 ismerten érzékeny a béta-laktám antibiotikumokra (ampicillin, amoxicillin, 
klavulánsav, penicillin), a fluorokinolonokra (ciprofloxacin, norfloxacin), 
a szulfonamidokra (sulphamethoxasol/ trimethoprim), a chloramphenicolra, 
a macrolid antibiotikumokra (clindamycin, erythromicin) és a glikopeptid 
antibiotikumokra (vancomycin). Kevéssé érzékeny néhány aminoglikozidra 
(gentamicin, streptomycin) és rezisztens néhányra, köztük az amikacinra és 
a kanamycinre. 

Az emésztőrendszer rövid távú problémáinak leküzdésére vagy megelőzésére 
4-8 hét közötti etetési időszak megfelelő lehet. Hosszan tartó elváltozások 
esetén a FortiFlora® adható folyamatosan, állatorvosi felügyelet mellett.

Az E. faecium SF68 - mely a FortiFlora®-ban megtalálható - klinikai 
alkalmazását növekvő számú adat támasztja alá, használata 
megfontolandó mind megelőző, mind terápiás céllal az emésztőszervi 
és egyéb problémák kezelése során mind kutya, mind macska 
esetében.

Összegzés

FortiFlora®
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iroda@vitamed.hu
+36 1 29 909 29

probiotikum

Állatorvosok
által ajánlott 

1 tasak nap
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ra

A FORTIFLORA VEZETŐ PROBIOTIKUM, 
AZ EURÓPAI ÁLLATORVOSOK 63%-A AJÁNLJA*

*A Gfk által 2019 első negyedévében végzett független felmérés, melyet 787 állatorvos megkérdezésével végeztek Európa szerte (Franciaország, 
Spanyolország, Olaszország, Egyesült Királyság, Svájc) és Oroszországban. Az ajánló állatorvosok alapján, az adott országban főként ajánlott pre- és 

probiotikum készítmények közül. 
Megrendelés: Vitamed Pharma Kft.: + 36 1 29 909 29, iroda@vitamed.hu, www.vitamed.hu

Hatékony
Bizonyítottan elősegíti 

az emésztőszervek egészséges 
működését, a mikroflóra egyensúlyát 

és az erős immunrendszert.

Egyszerű
Naponta 1 tasakkal szükséges 

az állat eledelére szórni.

Ízletes
Az állatok nagyon kedvelik. 

Használható ízletességfokozóként is 
rossz étvágyú állatok esetében.

FortiFlora®



Az ELTE Etológia Tanszék és a svédországi Lund Egyetem 

kutatói egy közösen végzett kísérletsorozatban azt fedezték fel, 

hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.

Kimutatták, hogy az állatok képesek melegvérű állatok test-

hőjének érzékelésére olyan távolságból, amely akár vadászat köz-

ben is hasznos lehet.

Az orrtükör különleges tulajdonsága, hogy éber állapotban a 

hőmérséklete jelentősen alacsonyabb ragadozóknál, mint más 

emlősök esetén. Az alacsony hőmérséklet általában nem kedvez 

az érzékszervek működésének, ám a gödörkésarcú viperák (Cro-

talinae) például akkor csapnak le pontosabban áldozatukra, ha az 

infravörös sugárzást érzékelő szerveik hidegebbek. Ez a megfi-

gyelés adta a tanulmány alapötletét, miszerint a kutyák jól ismert 

hideg, nedves orra is képes lehet infravörös sugárzás érzékelé-

sére, hiszen a kutya legközelebbi vad rokona, a farkas is elsősor-

ban nagytestű, melegvérű állatokra vadászik, így előnyös lehetne, 

ha a prédaállatok sugárzó testhőjét érzékelni tudná.

A kutatók az ötlet teszteléséhez két különböző kísérletet 

végeztek el. Az első kísérlet során arra tanítottak kutyákat, hogy 

két távoli tárgy közül a melegebbet válasszák. A két tárgy ugyan-

olyan szagú és alakú volt, így az állatok csak a tárgyak által kibo-

csátott infravörös sugárzás alapján tudtak különbséget tenni 

köztük. A kísérletben részt vevő kutyák mind sikeresen teljesítet-

ték a feladatot, ráadásul a melegebb tárgyat olyan távolságból is 

kiválasztották, mely alátámasztja, hogy az érzékszerv egy vadá-

szó állat számára hasznos információt szolgáltathat.

A másik kísérletben a kutatók egy olyan funkcionális MRI 

kísérletet végeztek, melyben két, különböző hőmérsékletű tárgyat 

helyeztek a kutyák orra elé egyforma távolságra, és azt figyelték, 

hogy van-e olyan agyterület, mely fokozottabb aktivitást mutat 

a melegebb tárgyra. Az eredményekből kiderült, hogy az érző-

rendszer egyik agykérgi területe, a bal agyfélteke szomatoszen-

zoros asszociációs kérgének egy olyan része, mely elsősorban az 

orr tájékáról fogad bejövő ingereket, nagyobb aktivitást mutat, ha 

a kutyák elé a melegebb tárgyat helyezik, mint ha a hidegebbet.

A tanulmány vezető kutatója Ronald H. H. Kröger, a lundi egye-

tem professzora kiemelte, hogy a kutyafélék sugárzó hőt érzékelő 

képessége ez idáig teljesen ismeretlen volt. Könnyen elképzel-

hető, hogy más ragadozók is rendelkeznek ezzel az érzékelési 

képességgel, és ez más megvilágításba helyezheti a ragadozók és 

zsákmány állatok interakcióit.

Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének 

különleges műtétjéről videó készült.

Dagmar Turnert a londoni King's College Kórházban műtötték a 

napokban jóindulatú gliómával, melyet 2013-ban diagnosztizáltak 

nála, amikor előadás közben rosszul lett. Noha a daganat jóindu-

latú és lassan nőtt, mérete miatt mégis aggasztó volt a jelenléte, 

ezért döntöttek az eltávolítása mellett.

Turner az operáció alatt végig játszott, a sebészeknek a han-

gok hosszúsága, mélysége, ereje vagy épp gyengesége mind-mind 

tájékozódási pontként szolgált ahhoz, hogy tudják: érintik-e éppen 

vagy sem azt a területet, ami a mozgásért felelős.

A műtét sikeres volt, a hegedűművész három nappal a műtét 

után elhagyhatta a kórházat.

A KUTYA ORRA ÉRZÉKELI  
AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁST

Forrás: ng.hu

AGYMŰTÉTE ALATT VÉGIG HEGEDÜLT A BRIT MŰVÉSZ

Forrás: hvg.hu

Érdekességek a nagyvilágból
kutyák és macskák részére

Peptivet
eudermális sampon

eudermális fülészeti gél
Peptivet Oto

TULAJDONSÁGAI:

• javítja a bőr fi ziológiai egyensúlyát

• megnyugtatja az irritált bőrfelületet

• támogatja a bőr barrier funkcióját

FŐ ÖSSZETEVŐK:

• AMP 2041 (antimikrobiális peptid)

• klórhexidin-diglükonát

• Tris-EDTA
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Termék Javallat Formátum Kiszerelés
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ak Canine EN     

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 10 x 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 10 x 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 10 x 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 10 x 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

kutyák és macskák részére

Peptivet
eudermális sampon

eudermális fülészeti gél
Peptivet Oto

TULAJDONSÁGAI:

• javítja a bőr fi ziológiai egyensúlyát

• megnyugtatja az irritált bőrfelületet

• támogatja a bőr barrier funkcióját

FŐ ÖSSZETEVŐK:

• AMP 2041 (antimikrobiális peptid)

• klórhexidin-diglükonát

• Tris-EDTA
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Webinarok
KUTYÁK ÉS MACSKÁK FOGÁSZATA // 73 pont
Dr. Tretter Olga internetes kurzusa

Vendég előadók: Dr. Lajos Zoltán és Dr. Seregi Antal 
2020. március 2. – május 18.
Az előadások időpontja:
HÉTFŐ esténként 20.00 - 21.30 között 
További információ: www.vetpress.hu

ÉRDEKES ÉS TANULSÁGOS  
ESETISMERTETÉSEK // 34 pont
Előadók: Dr. Paulina Anna, 

Dr. Arany-Tóth Attila, Dr. Szatmári Viktor
2020. április 16-30.
Az előadások időpontja:
CSÜTÖRTÖK esténként 20.00–21.30 között 
További információ: www.vetmedlabor.hu

KUTYA SZAPORODÁSBIOLÓGIAI  
ÉS ANDROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS // 84 pont
Előadó: Dr. Szász Ferenc

2020. április 27. – június 1. 
Az előadások időpontja:
HÉTFŐ esténként 20.00–21.30 között 
További információ: www.vetmedlabor.hu

LABOREREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE  
KLINIKUS (ÉS KRITIKUS) SZEMMEL // 20 pont
Előadó: Dr. Vizi Zsuzsanna

2020. május 5-19.
Az előadások időpontja:
KEDD esténként 20.00–21.30 között 
További információ: www.vetmedlabor.hu

LESZ TŐLE BAJA, DOKI?  
VÁLASZOK A LEGGYAKORIBB  
MÉRGEZÉSEKRE TÁRSÁLLATAINKBAN // 40 pont
Előadó: Dr. Karancsi Zita

2020. május 7-28.
Az előadások időpontja:
CSÜTÖRTÖK esténként 20.00–21.30 között 
További információ: www.vetmedlabor.hu

GYÓGYSZERTANI ALAPISMERETEK // 48 pont
Előadó: Dr. Jerzsele Ákos

2020. május 13. – június 3.
Az előadások időpontja:
SZERDA esténként 20.00–21.30 között 
További információ: www.vetmedlabor.hu

További információk: http://vetmedlabor.hu/

AZ NRG PASZTA
KÜLÖNLEGES
ÖSSZETEVŐI
AZ ELÁGAZÓ
SZÉNLÁNCÚ

AMINOSAVAK,
MELYEK AZ IZOMZAT
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A helyes megfejtők között az alábbi 
nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db Carprox törülköző és 
3 db Carprox lázmérő

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:  
2020. április 24.
A 2019/III. VitaMedia Magazin 
keresztrejtvény szerencsés 
megfejtői:

Pendrive-ot és hátizsákot nyert:
Dr. Bogár István (Tatabánya), 
Dr. Kiss Pál (Tab), 
Dr. Monori Kitti (Szolnok)

Kereszt
rejtvény ÖSSZETÉTELE:

• Klórhexidin-diglükonát 4%: szé-
les spektrumú fertőtlenítőszer

• Glicerin és lanolin tartalma 
révén hidratáló hatású

ALKALMAZÁSA:
• Pyoderma esetén (baktericid)
• Malassezia pachydermatitis 

élesztőgomba okozta 
bőrgyulladás

HASZNÁLATA:
• Az első két hét során hetente 

kétszer, majd a következő két 
hét alatt hetente egyszer alkal-
mazzuk.

• Az állat szőrzetét nedvesítsük 
be alaposan langyos vízzel, vi-
gyük fel a sampont és óvatosan 
dörzsöljük be a szőr növekedé-
sével ellentétes irányban.

• Hagyjuk a sampont 5-10 percig 
hatni, majd alaposan öblítsük le 
langyos vízzel.

KISZERELÉSE: 
250 ml-es fl akonban

A LEGMAGASABB 
KLÓRHEXIDIN 
TARTALMÚ 
FERTŐTLENÍTŐ 
SAMPON
PYODERMA ÉS MALASSEZIA 
DERMATITIS ESETÉRE, KUTYÁK 
ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Clorexyderm
4%-os sampon
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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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ÖSSZETÉTELE:
• Klórhexidin-diglükonát 4%: szé-

les spektrumú fertőtlenítőszer
• Glicerin és lanolin tartalma 

révén hidratáló hatású

ALKALMAZÁSA:
• Pyoderma esetén (baktericid)
• Malassezia pachydermatitis 

élesztőgomba okozta 
bőrgyulladás

HASZNÁLATA:
• Az első két hét során hetente 

kétszer, majd a következő két 
hét alatt hetente egyszer alkal-
mazzuk.

• Az állat szőrzetét nedvesítsük 
be alaposan langyos vízzel, vi-
gyük fel a sampont és óvatosan 
dörzsöljük be a szőr növekedé-
sével ellentétes irányban.

• Hagyjuk a sampont 5-10 percig 
hatni, majd alaposan öblítsük le 
langyos vízzel.

KISZERELÉSE: 
250 ml-es fl akonban

A LEGMAGASABB 
KLÓRHEXIDIN 
TARTALMÚ 
FERTŐTLENÍTŐ 
SAMPON
PYODERMA ÉS MALASSEZIA 
DERMATITIS ESETÉRE, KUTYÁK 
ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Clorexyderm
4%-os sampon
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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

20 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

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

Peptivet Oto gel kutyák  
és macskák részére

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

25 ml

Vitamed terméklista Magyar termék Ezen termékeink vénykötelesek
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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

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 
/ vaddisznóhús / libahús

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

Egyféle fehérjeforrást tartalmazó 
táp kutyák és macskák részéreHÚSPÁSTÉTOM

by DRN

• 100% SZÍNHÚST TARTALMAZ

• rendkívül ízletes

• ELESÉGALLERGIA és  

ELESÉGINTOLERANCIA esetére 

• nem tartalmaz belsőségeket

• nem tartalmaz vágási melléktermékeket

• gluténmentes

• tartósítószer, ízesítő- és színezőanyag mentes

• kétféle kiszerelés: 100 g / 300 g

ADAGOLÁS
100-200 g termék 4 testtömegkilogrammonként.  
Az adagolást a fizikai igénybevétel mértékéhez,  
korhoz, fajtához, az egyed kondíciójához és  
az éghajlathoz kell igazítani.  

A SOLO HÚSPÁSTÉTOM AZ ALÁBBI  
FEHÉRJEFORRÁSOKKAL ELÉRHETŐ:

A Solo termékek fehérjetartalma kiváló emészthetőségű,  
rendkívül jól hasznosul, a legértékesebb húsrészekből  
származik, esszenciális aminosavakban gazdag. 

NYÚLHÚS SZARVASHÚS

FÜRJHÚS LAZACVADDISZNÓHÚS LIBAHÚS

BIVALYHÚS

www.vitamed.hu
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www.vitamed.hu

ízesített tabletta
Állatgyógyászati  gyógyhatású termék kutyák és macskák részére 

RENDKÍVÜL HATÉKONY MÁJVÉDELEM A SZERVEZET
ANTIOXIDÁNS RENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA RÉVÉN

GYORS, LÁTVÁNYOS JAVULÁS

AKUT ÉS KRÓNIKUS MÁJELÉGTELENSÉGRE IS

MELLÉKHATÁSA NEM ISMERT

ÍZLETES, MINT EGY JUTALOMFALAT

új generációs 
májvédõ 

készítmény
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