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ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

χώρες
Η OPKO έχει αποκλειστικούς
αντιπροσώπους και διανοµείς σε
περισσότερες από 50 χώρες σε όλο
τον κόσµο.

OPKO Heatlh Europe
Βαρκελώνη, Ισπανία

Σειρά κτηνιατρικών
προϊόντων

Εργοστάσιο παραγωγής
Banyoles, Girona
Κέντρο διανοµής
Palol de Revardit, Girona

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο.
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Σειρά ανθρώπινων
συµπληρωµάτων διατροφής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ CEO

Αγαπητέ συνεργάτη,
Η εταιρεία µας Total Health Solutions, έχοντας συµπληρώσει πολλά χρόνια επιτυχηµένης
συνεργασίας µε την OPKO HEALTH SPAIN, η οποία εξειδικεύεται στην έρευνα και την
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα, βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την ανανέωση των συσκευασιών των κτηνιατρικών
συµπληρωµατων διατροφής.
H OPKO HEALTH SPAIN αναπτύσσει και διαθέτει σε επαγγελµατίες υγείας αλλά και στο
ευρύ κοινό σειρές συµπληρωµάτων διατροφής, προϊόντα υγείας και φάρµακα σε πάνω από
50 χώρες σε όλο τον κόσµο, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ανθρώπους και ζώα.
Στο πλαίσιο αυτής της µακρόχρονης συνεργασίας και παραµένοντας σταθερoί στις αξίες µας
και στην ηθική µας δέσµευση να αντιµετωπίζουµε µε επαγγελµατισµό και σεβασµό όλους
τους συνεργάτες µας στον κλάδο της υγείας, συνεχίζουµε να σας παρέχουµε ποιοτικά,
ασφαλή, αποτελεσµατικά και καινοτόµα προϊόντα, ώστε µε τη σειρά σας να προσφέρετε
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες σας.
Σκοπός και στόχος της Total Health Solutions είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο
στους ανθρώπους όσο και στα κατοικίδια µε την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα. Έχοντας
κατανοήσει τις ανάγκες των ζώων είµαστε βέβαιοι ότι θα ανακαλύψετε στις παρακάτω
σελίδες εύρος εξειδικευµένων και καινοτόµων συµπληρωµάτων διατροφής της σειράς
Pharmadiet Veterinaria που ο πελάτης σας θα προτιµήσει και θα εµπιστευθεί για το
κατοικίδιό του.

Υψηλή ποιότητα, καινοτόµες λύσεις

Σας ευχαριστούµε για την αφοσίωση και την εµπιστοσύνη σας.

Γιώργος Τριανταφύλλου
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΕΣ! Νέα εµφάνιση, ίδια ποιότητα!
PHARMADIET VETERINARIA

Συσκευασίες και φυλλάδια µε
πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ:
Συγκεκριµένα χρώµατα που
σηµατοδοτούν την κάθε κατηγορία.

Barcode
Φαρµακευτική µορφή, ποσότητα και όγκο (τζελ, δισκία,
κάψουλες κ.λ.π.)

Ειδικές χάρτινες
συσκευασίες στη
συσκευασία των 360
δισκίων µε εύκολη
στη χρήση κατασκευή
που περιλαµβάνει ένα
τµήµα στο πίσω
µέρος, έτσι ώστε να
µπορεί να σηµειώνει
ο κτηνίατρος
πληροφορίες για τον
ασθενή.

Εικόνες που δείχνουν
ποια ανάγκη καλύπτει.

Κείµενα σε κώδικα Μπράιγ

Εικόνες που δείχνουν το
είδος ζώου.

Pharmadiet Veterinaria, υψηλής ποιότητας καινοτόµες λύσεις.

Ειδικές χάρτινες συσκευασίες για να βάλετε µέσα καρτέλες µε
δισκία, µε ειδικό χώρο για σηµειώσεις και οδηγίες στο πίσω µέρος.
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JOINT

health

Κατάλληλο για:

Μια ολοκληρωµένη φόρµουλα µε πρόσθετα θρεπτικά συστατικά που
συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή και βοηθά τις αρθρώσεις, τους τένοντες
και τους συνδέσµους να αναπτυχθούν σωστά και να παραµείνουν υγιείς.

GEL

Συνιστάται για:
Το Hyaloral® Gel παρέχει θρεπτικά συστατικά και
βοηθάει:
• Τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους
συνδέσµους να αναπτυχθούν σωστά.
• Τη λίπανση των αρθρώσεων.

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά ml:

Γάτες:
• Για γατάκια: 1,5 ml την ηµέρα.
• Για ενήλικες γάτες: 3 ml την ηµέρα.
Σκύλοι:
• Για κουτάβια και ενήλικους σκύλους έως 5 κιλά
σωµατικού βάρους: 1,5 ml την ηµέρα.
• Για κουτάβια και ενήλικους σκύλους από 5 έως 10 kg
σωµατικού βάρους: 3 ml την ηµέρα.
Κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά: 0,5 ml ανά κιλό
σωµατικού βάρους την ηµέρα

Συνιστούµε να συµπεριλάβετε το Hyaloral® Gel στην
καθηµερινή διατροφή σε:
• Γατάκια και κουτάβια από 3 µηνών για τουλάχιστον 6
µήνες.
• Ενήλικα ζώα για τουλάχιστον 3 µήνες.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να
λαµβάνεται συνεχώς.

• Υαλουρονικό οξύ: 1,64 mg
• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο: 182 mg
• Γλυκοζαµίνη: 26,9 mg
• Θειική χονδροϊτίνη: 16,6 mg
• γ-ορυζανόλη: 8,30 mg

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
∆οχείο των 50 ml, δοσοµετρική
σύριγγα και φύλλο οδηγιών
χρήσης.

89% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές
Ουσίες
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Αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*

*Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το
στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα. Simón Martí-Angulo,
Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.

Κατάλληλο για:

Μια ολοκληρωµένη φόρµουλα µε πρόσθετα θρεπτικά συστατικά που
συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή και βοηθά τις αρθρώσεις, τους τένοντες
και τους συνδέσµους να αναπτυχθούν σωστά και να παραµείνουν υγιείς.

ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ, ΜΙΚΡΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Hyaloral® για κουτάβια και µικρές και µεσαίες φυλές
παρέχει θρεπτικά συστατικά για την υποστήριξη των
αρθρώσεων, των τενόντων και των συνδέσµων.

Σκύλοι:
1 δισκίο ανά 5 κιλά σωµατικού βάρους, την ηµέρα.
Συνιστούµε να συµπεριλάβετε το Hyaloral® για κουτάβια & µικρές & µεσαίες
φυλές:
• Στην καθηµερινή διατροφή των κουταβιών από την ηλικία των 3 µηνών για
τουλάχιστον 6 µήνες.
• Στην καθηµερινή διατροφή των ενήλικων ζώων για τουλάχιστον 3 µήνες.

• Υαλουρονικό οξύ: 5,45 mg
• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο: 600 mg
• Γλυκοζαµίνη: 86,2 mg
• Θειική χονδροϊτίνη: 54,6 mg
• γ-ορυζανόλη: 27,3 mg

Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

Κουτί µε 270 δισκία,
βάρους 0,95 g το καθένα σε
συσκευασία µε καρτέλες.

89% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ.

Ημερομηνία λήξης:

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:

3 έτη

Κουτί µε 90 δισκία,
βάρους 0,95 g το καθένα σε
συσκευασία µε καρτέλες

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά

Αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*
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*Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το
στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα. Simón Martí-Angulo,
Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.

Κατάλληλο για:

Μια ολοκληρωµένη φόρµουλα µε πρόσθετα θρεπτικά συστατικά που
συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή και βοηθά τις αρθρώσεις, τους τένοντες
και τους συνδέσµους να αναπτυχθούν σωστά και να παραµείνουν υγιείς.

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Hyaloral® για µεγάλες και γιγάντιες φυλές παρέχει
θρεπτικά συστατικά για την υποστήριξη των αρθρώσεων,
των τενόντων και των συνδέσµων.

Από 20kg και άνω: 1 δισκίο ανά 20 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα σε µία µονή
δόση.
Από 40 κιλά σωµατικού βάρους: 2 δισκία σε µία µονή δόση.

• Υαλουρονικό οξύ: 20,0 mg
• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο: 2,20 g
• Γλυκοζαµίνη: 313 mg
• Θειική χονδροϊτίνη: 200 mg
• γ-ορυζανόλη: 100 mg

Συνιστούµε να συµπεριλάβετε το Hyaloral® για µεγάλες και γιγάντιες φυλές
στην καθηµερινή διατροφή για τουλάχιστον 3 µήνες. Πρόκειται για συµπλήρωµα
διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

Κουτί µε 360 δισκία, βάρους 4,5 g το καθένα, εύκολα
διαιρούµενα για ευκολότερη χορήγησή τους, σε συσκευασία
µε καρτέλες των 12 δισκίων.

89% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ.

Ημερομηνία λήξης:
Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:

2 έτη

Κουτί µε 120 δισκία, βάρους 4,5 g
το καθένα, εύκολα διαιρούµενα για
ευκολότερη χορήγησή τους, σε συσκευασίες
µε καρτέλες των 12 δισκίων.

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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Αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*

*Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το
στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα. Simón Martí-Angulo,
Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.

Κατάλληλο για:

Μια ολοκληρωµένη φόρµουλα µε πρόσθετα θρεπτικά συστατικά που
συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή και βοηθά τις αρθρώσεις, τους τένοντες
και τους συνδέσµους να αναπτυχθούν σωστά και να παραµείνουν υγιείς.

ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

2 δόσεις περιέχουν:

Το Hyaloral® για άλογα παρέχει θρεπτικά συστατικά για
την υποστήριξη των αρθρώσεων, των τενόντων και των
συνδέσµων.

2 δόσεις αναµιγµένες µε την καθηµερινή τροφή.

• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο: 12,5 g
• Γλυκοζαµίνη: 4,74 g
• Θειική χονδροϊτίνη: 5,00 g
• Κερκετίνη: 375 mg
• Υαλουρονικό οξύ: 125 mg

Να λαµβάνεται για τουλάχιστον 3-4 µήνες. Πρόκειται για συµπλήρωµα
διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει
καµία ουσία που θα δώσει θετικό αποτέλεσµα σε τεστ ντόπινγκ.

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:

Ημερομηνία λήξης:

Αεροστεγής συσκευασία που περιέχει
840 g και δοσοµετρική µεζούρα 14 g.

3 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη κοτόπουλου
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Χωρίς
Συντηρητικά

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΤΟΥ HYALORAL ΣΤΙΣ ΓΑΤΕΣ
CONSUMPTION

OBJECTIVE:
To evaluate the degree of acceptance of kibble supplemented with Hyaloral ® in
cats when administered with their usual food.
MATERIALS AND METHODS:
• 30 cats of different breeds and both sexes.
Indications for use:
• 3 ml sprinkled over the cats’ usual food.
• 2 feeds were given (one at 8 a.m. and the other at 3.30 p.m.).
• 20-minute assessment for each cat in separate areas.
• The individual portions were calculated based on their usual kibble
consumption, taking into account natural variations.
Evaluation criteria:
1. Consumption:
• Rejection % (consumption < 1 g)
• Consumption % < individual consumption reference value
• Consumption % > individual consumption reference value
• % of empty bowls: a bowl is considered to be empty when the amount of food
remaining is ≤ 1 g
2. Proportion of each portion consumed.
3. Comparison of consumption in terms of the reference value.
4. Ratio of kibble consumed: % food/portion.
5. Expert’s perception of the product.
6. Animal’s behavior during the study.

Number of pets

Sample

30

Consumption

Portions
consumed

RATIO OF KIBBLE CONSUMED

Animal experts’ perception of the product.
• No note worthy comments were made about the product (packaging, texture, smell, etc.).
Animal’s behavior during the study
• No particular behavior was detected during the study.
• Kibble supplemented with Hyaloral® was very well accepted by the cats.
CONCLUSIONS
1. 83% of the cats consumed more than half of their portion of food.
2. The comparison of the consumption of kibble supplemented with Hyaloral ® and the
consumption of the reference kibble did not show any significant differences.
3. The consumption rate of food with Hyaloral ® was 91.8% compared to the consumption of food
without Hyaloral® and 74% consumed the full portion of food containing Hyaloral® .
REFERENCES
Palatability Test. 2019. Test on Cat supplements on a full ration of kibbles. Monadic meal.
09TCAT06.

RESULTS: All results presented include the data gathered during the 2 feeds
and are for the whole sample.

% of cats

PROPORTION OF EACH PORTION CONSUMED

Product consumed

Not consumed

28

2

<50%

>50%

>95%

100%

17%

83%

33%

20%

6

49

20

12

11
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΤΟΥ HYALORAL ΣΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ
APPREHENSION

OBJECTIVE:
Evaluation of the degree of acceptance of kibble supplemented with Hyaloral® in dogs.
MATERIALS AND METHODS:
• 33 adult dogs of different breeds and both sexes.
Indications for use:
• 5-10 Kg: ¼ tablet.
• 10-20 Kg: ½ tablet.
• 20-40 Kg: 1 tablet.
• ≥ 40 Kg: 2 tablets.
10-minute assessment for each dog in separate kennels.
Evaluation criteria:
1. Apprehension:
• Instant ≤ 2 seconds
• Out of the hand > 2 seconds
• Off the ground > 15 seconds
• No apprehension
2. Consumption:
• Partial ≤ 5%
• Partial < 50%
• Partial ≥ 50%
• Partial ≥ 95%
• Total (100%)
• Not consumed
3. Acceptance rate.
4. Expert’s perception of the product.
5. Animal’s behavior during the study.
RESULTADOS: All results presented include the whole sample.

ACCEPTANCE RATE

CONSUMPTION

Animal experts’ perception of the product.
• No note worthy comments were made about the product (packaging, texture, smell, etc.).
Animal’s behavior during the study
• No particular behavior was detected during the study.
CONCLUSIONS
1. 94% of the dogs were administered the product, of which 91% took it out of the hand.
2. Of all of the dogs that consumed Hyaloral® , 89% consumed all of it.
3. The acceptance rate was 85% in the dogs that consumed Hyaloral® .
REFERENCES
Palatability Test. 2020. Test on Dog supplements on a full ration of kibbles. Monadic meal. 09FDOG03.
In files.
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33
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Αποτελέσματα στοματικού χονδροπροστατευτικού στην προληπτική
αντιμετώπιση της δυσπλασίας στον αγκώνα σε Λαμπραντόρ

Pro

:
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f

Simón Martí Angulo, Núria García López. Fundación Once del Perro Guía (FOPG). XIII Jornadas GEVO. Gijón, April 2013
ΣΤΟΧΟΣ
1. Πρόληψη: Να εξετάσουμε τα ποσοστά δυσπλασίας στον αγκώνα σε σκύλους της ράτσας Λαμπραντόρ, στους οποίους χορηγείται προληπτικά στοματικό χονδροπροστατευτικό σε σύγκριση με σκύλους που δε λαμβάνουν θεραπεία.
2. Αποτελεσματικότητα της θεραπείας: Κλινική παρακολούθηση των ζώων που πάσχουν από δυσπλασία στις αρθρώσεις (ζώα που λαμβάνουν θεραπεία έναντι ζώων που δεν λαμβάνουν θεραπεία).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Φάση IV, ερευνητική, προφυλακτική και συγκριτική μελέτη.
o 105 σκύλοι της ράτσας Λαμπραντόρ Ριτρίβερ (107 αρθρώσεις) ηλικίας 3
μηνών.
o Δύο ομάδες:
– Ομάδα-ελέγχου: Ειδική τροφή χωρίς συμπλήρωμα διατροφής
– Ομάδα θεραπείας: : Ειδική τροφή + συμπλήρωμα διατροφής
o Συμπλήρωμα (Hyaloral®, OPKO HEALTH SPAIN): δισκία με βάση το
υαλουρονικό οξύ (20mg), ενζυματικά υδρολυμένο κολλαγόνο (2.2g),
γλυκοζαμίνη (500mg), θειική χονδροϊτίνη (200mg) και γ-ορυζανόλη (l00mg),
δοσολογία ανάλογα με το βάρος.
o 4 επισκέψεις παρακολούθησης σε ηλικία 3, 6, 12 και 20 μηνών.
o Ασφάλεια: Παρακολούθηση για τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες.
o Κλινική αξιολόγηση (βάσει του πρωτοκόλλου του FOPG)
Σωματικοί έλεγχοι (ιστορικό και ζωτικά σημεία)
Φυσιολογική εξέταση των αρθρώσεων (χωλότητα, βαθμός κινητικότητας
και οίδημα)
Ακτινολογικοί έλεγχοι (12 μηνών)
Ορολογικές και αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος και κλινική χημεία)
Αξιολόγηση των αρθρώσεων και των ενδείξεων της δυσπλασίας από τον
εκπαιδευτή και τον κτηνίατρο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
o Σύμφωνα με την ακτινολογική διάγνωση ζώα πάσχουν από δυσπλασία
στις αρθρώσεις και στις δύο ομάδες. Οι σκύλοι με δυσπλασία δεν είναι
κατάλληλοι για σκύλοι οδηγοί.
o Φυσιολογία:
Από την ηλικία των 12 μηνών, διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων
(p<0,05) στις πιο προβληματικές αρθρώσεις (αριστερός αγκώνας).
Σε ηλικία 20 μηνών, σημαντικές διαφορές (p<0,05) σε όλες τις παραμέτρους
που εξετάζονται: χωλότητα, μείωση στην κίνηση και οίδημα και στις δύο
αρθρώσεις.

105 σκύλοι
(107 αρθρώσεις)

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

53 που δεν έλαβαν θεραπέια

54 έλαβαν θεραπεία

Έρευνα πρόληψης

Έρευνα πρόληψης

12 μηνών

Κλινική αξιολόγηση
Σκύλοι χωρίς
δυσπλασία

Σκύλοι με
δυσπλασία
20 μηνών

Εκπαίδευση
στο FOPG

Έρευνα αποτελεσματικότητας
(σκύλοι που αποσύρθηκαν
από το FOPG)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Σκύλοι με
δυσπλασία

20 μηνών
Εκπαίδευση
στο FOPG
Έρευνα αποτελεσματικότητας
(σκύλοι που αποσύρθηκαν
από το FOPG)

•
•

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ
• Ακτινολογική διάγνωση της δυσπλασίας στις αρθρώσεις σε ηλικία 12 μηνών.
• Αποτελεσματικότητα της θεραπείας:
Η χωλότητα και η μειωμένη κινητικότητα των αρθρώσεων βελτιώνεται σημαντικά στην ομάδα που λαμβάνει θεραπεία
έναντι της ομάδας-ελέγχου.
Σε ηλικία 20 μηνών, όλα τα συμπτώματα και τα σημάδια της δυσπλασίας βελτιώνονται στην ομάδα που λαμβάνει
θεραπεία έναντι της ομάδας-ελέγχου.

o Συμπτώματα δυσπλασίας
Θεραπεία
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (n=19)

Συμπτώματα
δυσπλασίας
12 μηνών
20 μηνών

Total (n=29)

HYALORAL (n=10)

N

%

N

%

N

%

Όχι

9

47.4%

8

80%

17

58.6%

Ναι

10

52.6%

2

20%

12

41.4%

Όχι

0

0%

10

100%

10

34.5%

Ναι

19

100%

0

0%

19

65.5%

P

Αποτελεσματική θεραπεία κατά των συμπτωμάτων της δυσπλασίας στις αρθρώσεις.

0.13
0.00*

Θεραπεία με υαλουρονικό οξύ, ενζυματικά υδρολυμένο κολλαγόνο, γλυκοζαμίνη , θειική χονδροϊτίνη
και γ-ορυζανόλη (Hyaloral®, OPKO HEALTH SPAIN):
Ως συμπλήρωμα διατροφής σε κουτάβια, μειώνει την πιθανότητα στην εμφάνιση δυσπλασίας,
που έχει επιβεβαιωθεί ακτινολογικά σε ηλικία 12 μηνών

100.0%

HYALORAL
Σωματικός
έλεγχος

100.0%

Φυσιολογικό

Φυσιολογικό

11.11%

Αλλοίωση

Αλλοίωση

80.0%

o Αξιολόγηση εκπαιδευτή (έως 12 μηνών):
Ομάδα-ελέγχου: αρνητικές αξιολογήσεις σε όλες τις επισκέψεις, που
αυξάνονται σε κάθε επίσκεψη έως 33,33%.
Ομάδα που λαμβάνει θεραπεία: αρνητικές αξιολογήσεις κατά τη 2η επίσκεψη
μόνο στο 40% των περιπτώσεων, με όλες τις αξιολογήσεις θετικές κατά την
3η.

80.0%

88.89%

20.0%

20.0%

1

2
επίσκεψη

40.00%

4

80.0%

80.0%

60.0%

60.0%

1

2

επίσκεψη

3

84.21%

78.95%

100.00%

100.00%

40.0%
66.67%

4
20.0%

o Πρόσθετοι έλεγχοι (αιματολογικές και ορολογικές εξετάσεις): δεν βρέθηκαν
διαφορετικές τιμές μεταξύ των δύο ομάδων της έρευνας.
o Ασφάλεια: δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες σε καμία από τις
δύο ομάδες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1.

40.0%

0.0%
3

Positive

100.00%

20.00%

10.53%

0.0%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Αρνητική
HYALORAL Trainer
Θετική assessment
Negative

100.0%

Positive

100.00%
40.0%

Ποσοστό

100.00%

100.00%
40.0%

Αρνητική
Θετική
Ομάδα-μάρτυραςΑξιολόγηση
εκπαιδευτή
Negative

100.0%

80.00%

60.0%

89.47%

Ποσοστό

Ποσοστό

60.0%

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ FOPG (ως σκύλοι οδηγοί)
Σε ζώα που πάσχουν από δυσπλασία στις αρθρώσεις βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα και
τα σημάδια στις αρθρώσεις του αγκώνα και του γοφού

HYALORAL Αξιολόγηση εκπαιδευτή

Ομάδα-ελέγχου Αξιολόγηση εκπαιδευτή

60.00%

Ποσοστό

Ομάδαελέγχου
Σωματικός
έλεγχος

Το ποσοστό δυσπλασίας στον αγκώνα σε σκύλους της ράτσας Λαμπραντόρ είναι 30% στον φυσιολογικό πληθυσμό.
Στην παρούσα μελέτη:
Στην ομάδα-ελέγχου, επιβεβαιωμένο ποσοστό 35,8%.
Στην ομάδα που λαμβάνει θεραπεία, ποσοστό σημαντικά μειωμένο της τάξης του 18,5%.

Προληπτική δράση για την Συσκευασία: δυσπλασίας στις αρθρώσεις σε ομάδα που λαμβάνει θεραπεία έναντι ομάδας-ελέγχου
(95% πιθανότητα).

* p<0.01, σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.

o Σωματικός έλεγχος: στην 3η επίσκεψη, το 88,89% των σκύλων με διαταραχές
στις αρθρώσεις στην ομάδα-ελέγχου έναντι 40% στην ομάδα που λαμβάνει
θεραπεία. Στην τελευταία επίσκεψη, η διαφορά φτάνει στο 100%.

o Αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί:
Αγκώνας: 72,4% των περιπτώσεων.
Ισχύο: 27,6% των περιπτώσεων.
Δεν διαγνώστηκαν περιπτώσεις με δυσπλασία στον ώμο.

12 μηνών

Κλινική αξιολόγηση
Σκύλοι χωρίς
δυσπλασία

o Δυσπλασία (σε ηλικία 12 μηνών):
Ομάδα-ελέγχου: 35,8% των σκύλων
Ομάδα που λαμβάνει θεραπεία: 18,5% των σκύλων
(στατιστικά σημαντικές διαφορές, p ≤ 0,05)

2.

of high-molecular-weight hyaluronan after

an oral hyaluronan formulation on clinical and
biochemical parameters in young ΑΛΟΓΟs with osteochondrosis. Vet. Comp Orthop. Traumatol. 2009; 22: 455-459.

3. Durante EJ, Brusa MC. Algunos Aspectos de la Displasia del codo de los caninos. Analecta Veterinaria 1998; 18: 59-70.

40.00%

20.0%

33.33%
15.79%

60.00%

oral administration in rats and dogs. J Agrie. Food Chem. 2008; 56: 10582-10593.

4. Kirberger RM, Stander N. Incidence of canine elbow dysplasia in South Africa. 3. S. Afr. Vet. Assoc. 2007; 78: 59-62.

21.05%

0.0%

0.0%
1

2
επίσκεψη

3

1

2
επίσκεψη
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Η εταιρεία OPKO Health Spain S.L.U, ως νόμιμος παρασκευαστής του συμπληρώματος διατροφής «Hyaloral » που κυκλοφορεί στην αγορά από το
2006 στην Ισπανία δηλώνει ότι όσο τα προϊόντα θα παρασκευάζονται από την OPKO Health Spain.
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Αποτελεσματικότητα στοματικού συμπληρώματος υαλουρονικού οξέος & κολλαγόνου
ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας στον αγκώνα

OF
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Simón Martí-Angulo*, Núria García-López, Ana Díaz-Ramos
Κτηνιατρική Υπηρεσία, ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) Ίδρυμα για Σκύλους Οδηγούς, Boadilla del Monte, 28660 Μαδρίτη, Ισπανία.
*Συντάκτης: Τηλ.: +34916324630; E-mail: sman@once.es

Εκατόν πέντε σκύλοι Λαμπραντόρ χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των ζώων που αναπτύσσουν δυσπλασία
στον αγκώνα όταν τους χορηγείται στοματικό συμπλήρωμα σε σύγκριση με αυτά τα οποία δεν λαμβάνουν αγωγή. Η αποτελεσματικότητα της από
το στόμα θεραπείας αξιολογήθηκε επίσης μόλις έγινε η διάγνωση της ασθένειας. Το συμπλήρωμα (Hyaloral) περιείχε υαλουρονικό οξύ, υδρολυμένο
κολλαγόνο, γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη και γ-ορυζανόλη. Ολοκληρώθηκε η κλινική αξιολόγηση των αρθρώσεων του αγκώνα σε ηλικία 3, 6, 12,
και 20 μηνών μέσω ορθοπεδικών εκτιμήσεων, ακτινογραφίας, ορολογικών και αιματολογικών εξετάσεων και κτηνιατρικής ανάλυσης των συμπτωμάτων
της δυσπλασίας. Καταγράφηκαν όλες οι παρενέργειες. Στην ομάδα ελέγχου το 33,3% των σκύλων εμφάνισαν δυσπλασία του αγκώνα με βάση τα
ακτινολογικά στοιχεία έναντι του 18,5% στην ομάδα που έλαβε αγωγή. Τα συμπτώματα της δυσπλασίας σε ηλικία 12 μηνών διέφεραν μεταξύ της ομάδας
που έλαβε αγωγή (12,5%) και της ομάδας ελέγχου (61,5%) και ήταν σημαντικά διαφορετικά σε ηλικία 20 μηνών (p <0,05). Παρατηρήθηκαν διαφορές στην
χωλότητα, καθώς και στην κινητικότητα και το οίδημα στον αγκώνα μεταξύ των ομάδων μετά από την ηλικία των 12 μηνών. Η ομάδα που έλαβε αγωγή
είχε σημειώσει σημαντική βελτίωση έως την τελευταία επίσκεψη (p <0,05). Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Εν κατακλείδι, η από το στόμα
θεραπεία με Hyaloral μπορεί να έχει μια πιθανή αθροιστική δράση που παρέχει προστασία ενάντια στη δυσπλασία και βελτιώνει σημαντικά τα
συμπτώματα της δυσπλασίας του αγκώνα.

Λέξεις-κλειδιά: σκύλος, χονδροπροστατευτικό, κολλαγόνο, δυσπλασία στον αγκώνα, υαλουρονικό
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που συµβάλλουν στην καλή κατάσταση
των αρθρώσεων και σε οποιαδήποτε κατάσταση περιλαµβάνει χρόνια φλεγµονή.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Inflavet® περιέχει θρεπτικά συστατικά που συµβάλλουν
στην καλή κατάσταση των αρθρώσεων ή οποιαδήποτε
κατάσταση περιλαµβάνει χρόνια φλεγµονή και πόνο.

Γάτες: Μισό δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι:
• Μέχρι 10 κιλά σωµατικού βάρους: µισό δισκίο την ηµέρα
• 10-20 κιλά σωµατικού βάρους: 1 δισκίο την ηµέρα
• 20-30 κιλά σωµατικού βάρους: 1.5 δισκίο την ηµέρα
• Από 30 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 2 δισκία την ηµέρα.
Αν προτιµάτε, ανακατέψτε µε το καθηµερινό φαγητό. Εξαιρετική πεπτική
ανοχή.

• Εκχύλισµα ρίζας Scutellaria baicalensis 100 mg
- Baicalin 80,0 mg
• Εκχύλισµα Boswellia serrata 76,9 mg
- Boswellic acids 50,0 mg
• Ξηρά σκόνη Polygonum cuspidatum 50,0 mg
- Ρεσβερατρόλη 50,0 mg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί µε 60 δισκία, σε συσκευασία µε
καρτέλες που περιέχουν 10 δισκία.

Ημερομηνία λήξης:
Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

3 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη κοτόπουλου
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Χωρίς
Συντηρητικά

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη φάση ταχείας
ανάπτυξης των οστών και ενδυναµώνει τον ωτικό χόνδρο των κουταβιών.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Oscan® παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν:
• Στη φάση ταχείας ανάπτυξης των οστών.
• Στον ωτικό χόνδρο.

Γάτες: Μισό δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι:
• 1 δισκίο για κάθε 10 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.
• Από 40 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 4 δισκία
Ερπετά και πτηνά: 1/4 του δισκίου για κάθε 2 κιλά σωµατικού βάρους
την ηµέρα.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται
συνεχώς.

• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο 265 mg
• Ασβέστιο 136 mg
• Βιταµίνη C 5,10 mg
• Φολικό οξύ 900 µg
• Βιταµίνη D3 2,50 µg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί µε 60 δισκία, σε συσκευασία µε
καρτέλες που περιέχουν 10 δισκία.

Ημερομηνία λήξης:
Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

3 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές
Ουσίες
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Χωρίς
Ζάχαρη

DIGESTIVE
Health

Κατάλληλο για:

Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη διαχείριση
γαστρεντερικών διαταραχών, παρέχουν γαστρική προστασία και συµβάλλουν
στην οµαλή πέψη.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Vetgastril περιέχει θρεπτικά συστατικά
που βοηθούν στην πέψη και παρέχουν
γαστρική προστασία.

Περιέχει ανά ml:

Γάτες:
• Γατάκια (µέχρι 5 κιλά σωµατικού βάρους): 1 ml/ηµέρα
• Ενήλικες γάτες (5-10 κιλά σωµατικού βάρους): 2 ml/ηµέρα

Κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά:
0.2 ml/ηµέρα.

Σκύλοι:
• Κουτάβια (µέχρι 5 κιλά σωµατικού βάρους): 1 ml/ηµέρα
• Μικροί σκύλοι (5-10 κιλά σωµατικού βάρους): 2 ml/ηµέρα
• Μεσαίοι σκύλοι (10-20 κιλά σωµατικού βάρους): 4 ml/ηµέρα
• Μεγάλοι σκύλοι (20-30 κιλά σωµατικού βάρους): 6 ml/ηµέρα
• Πολύ µεγάλοι σκύλοι (από 30 κιλά και πάνω σωµατικού βάρους):
8 ml/ηµέρα

Σύµπλεγµα θειικής σακχαρόζης σε γέλη
µε υδροξείδιο αργιλίου 210mg

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Συµπλήρωµα διατροφής που πρέπει να
χορηγείται µισή ώρα πριν το φαγητό ή τη
φαρµακευτική αγωγή. Εάν το επιθυµείτε
µπορεί να χωρίσετε τη δόση σε δύο
ηµερήσιες δόσεις.

Ανακινήστε καλά
πριν τη χρήση.

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:

Κουτί που περιέχει δοχείο 20 ml
και σύριγγα.
Χορήγηση από το στόµα.

Κουτί που περιέχει δοχείο 50 ml
και σύριγγα.
Χορήγηση από το στόµα.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν γάτες και σκύλους
να ανακάµψουν από µεµονωµένα περιστατικά στοµαχικών διαταραχών.

Συνιστάται για:
Το Daforte® παρέχει θρεπτικά συστατικά που
βοηθούν τις κινήσεις του εντέρου όπως
οξεία διάρροια.

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά ml:

Γάτες:
• Γατάκια (µέχρι 5 κιλά σωµατικού βάρους): 2 ml/ηµέρα
• Ενήλικες γάτες (5-10 κιλά σωµατικού βάρους): 4 ml/ηµέρα
Σκύλοι:
Μέχρι 5 κιλά σωµατικού βάρους: 2 ml/ηµέρα
5-10 κιλά σωµατικού βάρους: 4 ml/ηµέρα
10-20 κιλά σωµατικού βάρους: 8 ml/ηµέρα
Πάνω από 20 κιλά σωµατικού βάρους: 10 ml/ηµέρα

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Χορηγήστε δύο φορές
την ηµέρα, διαιρώντας την ηµερήσια ποσότητα σε
δύο δόσεις.
Περιέχει δοσοµετρική σύριγγα. Μετά τη χρήση,
κλείστε το µπουκάλι σφιχτά και πλύνετε καλά τη
σύριγγα.

• Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) 98,0 mg
• Μαγιά µπύρας (MOS) 98,0 mg
• Αταπουλγίτης 19,5 mg
• Enterococcus faecium 2,00x108 UFC
• Χλωριούχο κάλιο 9,00 mg
• Χλωριούχο νάτριο 1,50 mg
• Ψευδάργυρος 0,35 mg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Ανακινήστε καλά
πριν τη χρήση.

Κουτί που περιέχει δοχείο 50 ml
και σύριγγα.
Χορήγηση από το στόµα.

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει δοχείο 20 ml
και σύριγγα.
Χορήγηση από το στόµα.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη κοτόπουλου
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Χωρίς
Χρωστικές

Κατάλληλο για:

Καινοτόµος φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που λαµβάνονται από πλάσµα καθώς και άλλα
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν σε περιπτώσεις χρόνιας ανισορροπίας του εντέρου,
συµβάλλοντας σε µια φυσιολογική ανοσολογική απόκριση στο έντερο βοηθώντας στην ανάρρωση.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

• Χρόνια ∆ιάρροια που σχετίζεται µε:
-εµβολιασµό
-θεραπεία µε αντιβίωση
-αλλαγές στη διατροφή
-άγχος
• ∆ιαταραχές του εντέρου
• Eυαίσθητο ή εξασθενηµένο γαστρεντερικό σύστηµα

Γάτες και σκύλοι:
• <10 κιλά σωµατικού βάρους: 1 φακελίσκος την ηµέρα
• 10-20 κιλά σωµατικού βάρους: 2 φακελίσκοι την ηµέρα

• Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) 300 mg
• Μαννάνη-ολιγοσακχαρίτες (MOS) 300 mg
• Πρωτεΐνη Πλάσµατος 20.0 mg
• Enterococcus faecium 1.60 mg
• Ψευδάργυρος 1.00 mg
• Σελήνιο 20.0 µg
• Βιταµίνη Β12 12.5 µg

Ανακατέψτε το περιεχόµενο του φακελίσκου µε την
καθηµερινή τροφή.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει 30 φακελίσκους
µε σκόνη, µιας δόσης.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά

Αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*

*Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το
στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα. Simón Martí-Angulo,
Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.
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Κατάλληλο για:

Καινοτόµος φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που λαµβάνονται από πλάσµα καθώς και άλλα
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν σε περιπτώσεις χρόνιας ανισορροπίας του εντέρου,
συµβάλλοντας σε µια φυσιολογική ανοσολογική απόκριση στο έντερο βοηθώντας στην ανάρρωση.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

• Χρόνια ∆ιάρροια που σχετίζεται µε:
-εµβολιασµό
-θεραπεία µε αντιβίωση
-αλλαγές στη διατροφή
-άγχος
• ∆ιαταραχές του εντέρου
• Eυαίσθητο ή εξασθενηµένο γαστρεντερικό σύστηµα

Σκύλοι:
• 20-30 κιλά σωµατικού βάρους: 1 φακελίσκος την ηµέρα
• >30 κιλά σωµατικού βάρους: 2 φακελίσκοι την ηµέρα

• Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) 900 mg
• Μαννάνη-ολιγοσακχαρίτες (MOS) 900 mg
• Πρωτεΐνη Πλάσµατος 60.0 mg
• Enterococcus faecium 4.80 mg
• Ψευδάργυρος 3.00 mg
• Σελήνιο 60.0 µg
• Βιταµίνη Β12 37.5 µg

Ανακατέψτε το περιεχόµενο του φακελίσκου µε την
καθηµερινή τροφή.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει 30 φακελίσκους
µε σκόνη, µιας δόσης.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά

Αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*

*Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το
στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα. Simón Martí-Angulo,
Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.
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Κατάλληλο για:

Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν το πεπτικό
σύστηµα να ανακάµψει από µεµονωµένα περιστατικά ή χρόνιες
ανισορροπίες του εντέρου.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά ml:

Το Vetregul® παρέχει θρεπτικά συστατικά που:
• Βοηθούν τις κινήσεις του εντέρου
• Μειώνουν την οσµή των κοπράνων και των ούρων
• Βοηθούν στην αποφυγή δηµιουργίας τριχόµπαλας
στο πεπτικό σύστηµα
• Βοηθούν σε περίπτωση µετεωρισµού

Γάτες: Μέχρι ενός έτους: 0,5 ml/ ηµέρα. Ενός έτους και άνω: 1 ml/ηµέρα.
Σκύλοι: 0,5 ml ανά 5 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα. Από 35 κιλά
σωµατικού βάρους και άνω: 4 ml/ηµέρα.
Κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά: 0.2 ml/ηµέρα.
Ανακινήστε πριν τη χρήση.
Συµπλήρωµα διατροφής που πρέπει να αναµιγνύεται µε το καθηµερινό
φαγητό. Τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό. Χορηγήστε για
διάστηµα εώς 6 µήνες το πολύ.

• Βύνη 572 mg
• Ολιγοφρουκτόζη 86,0 mg
• Yucca shidigera 18,0 mg
· Σαπωνίνες 9,00 mg

Ανακινήστε καλά
πριν τη χρήση.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει µπουκάλι των 50 ml
µε δοσοµετρική σύριγγα.
Πόσιµο.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές
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KIDNEY
Health

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καλή
λειτουργία των νεφρών.

∆ΙΣΚΙΑ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Ircvet® παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν
στα κύτταρα των νεφρών.

Γάτες: Μισό δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι:
• Έως 10 κιλά σωµατικού βάρους: Μισό δισκίο την ηµέρα.
• 10-20 κιλά σωµατικού βάρους: 1 δισκίο την ηµέρα.
• 20-30 κιλά σωµατικού βάρους: 1,5 δισκίο την ηµέρα.
• Από 30 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 2 δισκία την ηµέρα.

• Οξεικό ασβέστιο 240 mg
• Κερκετίνη 10,0 mg
• Βιταµίνη Β6 1,3 mg
• Φολικό οξύ 134 µg
• Βιταµίνη Β12 0,66 µg
• Εκχύλισµα αγκινάρας 60 mg
· Ρεσβερατρόλη 100 mg
· Κυναρίνη 3,00 mg

Αν προτιµάτε, κόψτε το σε µικρά κοµµάτια και ανακατέψτε µε το
καθηµερινό φαγητό.
Τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό. Χορηγήστε για
διάστηµα έως 6 µήνες το πολύ.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Κουτί µε 60 δισκία σε καρτέλες
που περιέχουν 10 δισκία.

Ημερομηνία λήξης:

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

2 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου
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Χωρίς
Χρωστικές

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καλή
λειτουργία των νεφρών.

GEL

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά ml:

Το Ircvet® gel παρέχει θρεπτικά συστατικά που
βοηθούν στα κύτταρα των νεφρών.

Γάτες:
• Μέχρι 5 κιλά σωµατικού βάρους: 1 ml/ηµέρα
• Πάνω από 5 κιλά σωµατικού βάρους: 2 ml/ηµέρα

• Κερκετίνη 2,5 mg
• Polygonum cuspidatum πλούσιο σε ρεσβερατρόλη 25 mg
• Φολικό οξύ 36 µg
• Βιταµίνη Β6 0,33 mg
• Βιταµίνη Β12 0,19 µg
• Υδροξείδιο του αργυλίου 25 mg
• Εκχύλισµα αγκινάρας 15 mg
• Έλαιο σολωµού (πηγή Ωµέγα 3) 6,4 mg
• EPA 0,63 mg
• DHA 0,51 mg
• Κάλιο 19 mg

Σκύλοι:
• 1 ml/5 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα
• Από 35 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 8 ml/ ηµέρα
Κουνάβια, τρωκτικά: 0,2 ml/ κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα
Ανακατέψτε µε το καθηµερινό φαγητό.
Τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό. Χορηγήστε για διάστηµα
έως 6 µήνες το πολύ. Ανακινήστε πριν τη χρήση.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει δοχείο 50
ml µε δοσοµετρική σύριγγα.
Σε µορφή γέλης για χορήγηση
από το στόµα.

Ανακινήστε πριν
τη χρήση.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη
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LIVER

Health

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά
που βοηθούν στην καλή λειτουργία του ήπατος

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Hepatosil® παρέχει θρεπτικά
συστατικά που βοηθούν την
καλή λειτουργία του ήπατος.

Hepatosil 100/10:
για γάτες και σκύλους µε βάρος έως 5 kg: 1 δισκίο, από 5. Έως 10 kg: 2 δισκία.
Hepatosil 200/20:
για σκύλους µε βάρος 10 kg και άνω.
Από 10 έως 20 kg: 1 δισκίο, από 20 έως 30 kg: 2 δισκία, από 30 έως 40 kg: 3 δισκία, 40 kg και άνω: 4 δισκία.
Τα δισκία είναι επικαλυµµένα, συνεπώς η κατάποσή τους πρέπει να γίνεται απευθείας.
Το ζώο θα πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση σε νερό.
Αρχικά, χορηγήστε για διάστηµα έως 6 µήνες το πολύ, εκτός αν λάβετε διαφορετικές οδηγίες από τον
κτηνίατρό σας.
Γάτες και σκύλοι έως 10 κιλά:
Σκύλοι: 0,5 ml ανά 5 κιλά βάρους την ηµέρα. Από 35 κιλά και άνω: 4 ml/ηµέρα.
Κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά: 0.2 ml/ηµέρα.
Συνιστούµε τη χρήση αυτού του προϊόντος για 6 µήνες το πολύ.

HEPATOSIL
Κάθε δισκίο περιέχει:
• SAM (S-αδενοσυλµεθειονίνη)
• Σιλιµπινίνη
• Βιταµίνη Ε
• Σελήνιο

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
30 δισκία. Συσκευασίες
blister µε 10 δισκία.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη
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100/10

200/20

100 mg
10 mg
5 mg
6,25 mg

200 mg
20 mg
10 mg
12,5 mg

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά
που βοηθούν στην καλή λειτουργία του ήπατος

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Hepatosil® Plus παρέχει
θρεπτικά συστατικά που
βοηθούν την καλή λειτουργία
του ήπατος.

Σκύλοι: ένα δισκίο ανά 5 kg βάρους.
Σε ζώα µε βάρος 40 kg και άνω, χορηγήστε εφάπαξ 8 δισκία ηµερησίως.
Αν προτιµάτε, µπορείτε να τα χωρίσετε σε δύο δόσεις.
• Γάτες: ένα δισκίο ανά 5 kg βάρους.
• Κουνάβια, κουνέλια, τρωκτικά, ερπετά, πτηνά: 1⁄4 δισκίο ανά κιλό βάρους.
Αν προτιµάτε, σπάστε το και αναµείξτε το µε την κανονική τροφή του ζώου.
Το ζώο θα πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση σε νερό.
Αρχικά, χορηγήστε για διάστηµα έως 6 µήνες το πολύ, εκτός αν λάβετε διαφορετικές οδηγίες
από τον κτηνίατρό σας.

HEPATOSIL
PLUS
Κάθε δισκίο περιέχει:
• SAM (S-αδενοσυλµεθειονίνη)
• Σιλιµπινίνη
• Βιταµίνη Ε
• Ψευδάργυρος
• Σελήνιο

125 mg
15 mg
6 mg
10 mg
6 mg

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
60 διαιρούµενα,
εύγευστα, µασώµενα
δισκία. Συσκευασίες
blister µε 10 δισκία.
∆ιαιρούµενα, εύγευστα,
µασώµενα δισκία.

Μέγεθος &
τύπος συσκευασίας:
30 διαιρούµενα, εύγευστα, µασώµενα
δισκία. Συσκευασίες blister µε 10 δισκία.
∆ιαιρούµενα, εύγευστα, µασώµενα δισκία.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη
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BREAST MILK
SUBSTITUTES

Κατάλληλο για:

Στιγµιαίας παρασκευής υποκατάστατο µητρικού γάλακτος εµπλουτισµένο µε
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν την ανάπτυξη του νεαρού ζώου κατά τις πρώτες
εβδοµάδες της ζωής του έως τον απογαλακτισµό του.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

Το Lactadiet® µε πρωτόγαλα για γάτες
παρέχει θρεπτικά συστατικά που:
• Βοηθούν την ανάπτυξη ορφανών
νεογέννητων που δεν µπορούν να θηλάσουν
ή έχουν άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε
το θηλασµό.
• Βοηθούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και
του οφθαλµικού ιστού.
• Υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα.

Τρόπος παρασκευής του γάλακτος: Ζεσταίνουµε το νερό στους
40 °C περίπου, το ρίχνουµε σε ένα µπιµπερό και µετά
προσθέτουµε 1 φακελάκι υποκατάστατο µητρικού γάλακτος σε
σκόνη για κάθε 30 ml νερού.
Ανακινήστε µέχρι να αναµιχθεί οµοιόµορφα. Ένα µπουκάλι
διατηρείται στο ψυγείο για 24 ώρες το πολύ.
Ο αριθµός των µπουκαλιών και η ηµερήσια ποσότητα
υποκατάστατου µητρικού γάλακτος ποικίλλουν ανάλογα µε
την ηλικία και το βάρος του ζώου.

• Λινολεϊκό οξύ 27,1 mg
• Λινολενικό οξύ 14,1 mg
• Ωµέγα 3 (EPA+ DHA) 7,50 mg
• Πρωτόγαλα 7,50 µg
• Βιταµίνη Κ 2,83 µg
• Ασβέστιο 59,4 mg
• Φώσφορος 41,9 mg
Πρόσθετα ανά φακελάκι:
Βιταµίνες:
• Βιταµίνη Α 113 UI
• Βιταµίνη D3 19.0 UI
• Χλωριούχος χολίνη 4,50 UI

Ηλικία

∆όσεις ανά ηµέρα

Συνολικός όγκος γάλατος

Γατάκια (1-15 ηµερών)

6-10

20-40 ml

Γατάκια (15-45 ηµερών)

4-6

40-100 ml

Κουνάβια (1-7 ηµερών)

5

3 ml

Κουνάβια (7-15 ηµερών)

5

4-8 ml

Κουνάβια (15-45 ηµερών)

5

8-12 ml

• Ταυρίνη 3,80 mg
• Βιταµίνη Ε 1,90 mg
• Νιασιναµίδη 1,20 mg
• Βιταµίνη C 750 µg
• Παντοθενικό ασβέστιο 410 µg
• Βιταµίνη Β2 300 µg
• Βιταµίνη Β1 150 µg
• Βιταµίνη Β6 110 µg
• Φολικό οξύ 24,0 µg
• Βιοτίνη 7,5 µg
• Βιταµίνη Β12 7,50 µg
Ιχνοστοιχεία:
• Ψευδάργυρος 1,5 µg
• Σίδηρος 750 µg
• Μαγγάνιο 600 µg
• Χαλκός 110 µg
• Σελήνιο 3,80 µg

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί 300 γραµµαρίων µε 40 φακελίσκους που περιέχουν
7,5 γραµµάρια ο καθένας. (Περιλαµβάνει µπιµπερό και 2
θηλές κατάλληλου µεγέθους για το βρέφος)

Χωρίς
Χρωστικές

(THERMOPLASTIC
ELASTOMERS)
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Ημερομηνία λήξης:

RATELY
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A

Κουτί 1005 γραµµαρίων µε 134 φακελίσκους που περιέχουν
7,5 γραµµάρια ο καθένας. (Περιλαµβάνει µπιµπερό και 2
θηλές κατάλληλου µεγέθους για το βρέφος)

2 έτη
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Κατάλληλο για:

Στιγµιαίας παρασκευής υποκατάστατο µητρικού γάλακτος εµπλουτισµένο µε
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν την ανάπτυξη ορφανών νεογέννητων κουταβιών
που δεν µπορούν να θηλάσουν ή έχουν άλλα προβλήµατα σχετικά µε το θηλασµό.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

Το Lactadiet® µε πρωτόγαλα για σκύλους
παρέχει θρεπτικά συστατικά που:
• Βοηθούν την ανάπτυξη ορφανών
νεογέννητων που δεν µπορούν να θηλάσουν
ή έχουν άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε
το θηλασµό.
• Βοηθούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και
του οφθαλµικού ιστού.
• Υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα.

Τρόπος παρασκευής του γάλακτος: Ζεσταίνουµε το νερό
στους 40 °C περίπου, το ρίχνουµε σε ένα µπιµπερό και
µετά προσθέτουµε 1 φακελάκι υποκατάστατο µητρικού
γάλακτος σε σκόνη για κάθε 30 ml νερού. Ανακινήστε
µέχρι να αναµιχθεί οµοιόµορφα. Κάθε µπουκάλι
διατηρείται στο ψυγείο για 24 ώρες το πολύ.

• Λινολεϊκό οξύ 35,1 mg
• Λινολενικό οξύ 18,3 mg
• Ωµέγα 3 (EPA+ DHA) 3,75 mg
• Πρωτόγαλα 15,0 µg
• Βιταµίνη Κ 3,65 µg
• Ασβέστιο 76,8 mg
• Φώσφορος 54,1 mg
Πρόσθετα ανά φακελάκι:
Βιταµίνες:
• Βιταµίνη Α 188 UI
• Βιταµίνη D3 25.0 UI
• Χλωριούχος χολίνη 5,90 UI

Κατανοµή ηµερήσιων δόσεων: Ο αριθµός των ηµερήσιων
δόσεων και η ποσότητα υποκατάστατου µητρικού
γάλακτος που πρέπει να χορηγείται ποικίλλει ανάλογα µε
την ηλικία και το βάρος του κουταβιού.

Ηλικία

∆όσεις ανά ηµέρα

• Βιταµίνη Ε 1,20 mg
• Νιασιναµίδη 1,20 mg
• Βιταµίνη C 750 µg
• Παντοθενικό ασβέστιο 410 µg
• Βιταµίνη Β2 300 µg
• Βιταµίνη Β1 150 µg
• Βιταµίνη Β6 110 µg
• Φολικό οξύ 24,0 µg
• Βιοτίνη 7,5 µg
• Βιταµίνη Β12 / Κυανοκοβαλαµίνη 2,30 µg
Ιχνοστοιχεία:
• Ψευδάργυρος 550 µg
• Σίδηρος 750 µg
• Μαγγάνιο 600 µg
• Χαλκός 110 µg
• Σελήνιο 3,80 µg

Όγκος/δόση/100 γρ σωµατικού βάρους

1η εβδοµάδα

6

3-4 ml

2η εβδοµάδα

5

4-5 ml

3η εβδοµάδα

3

8 ml

4η εβδοµάδα

3

9 ml

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί 300 γραµµαρίων µε 40 φακελίσκους που περιέχουν
7,5 γραµµάρια ο καθένας. (Περιλαµβάνει µπιµπερό και 3
θηλές κατάλληλου µεγέθους για το βρέφος)

(THERMOPLASTIC
ELASTOMERS)
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NIPPLES
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Ημερομηνία λήξης:

RATELY
PA

A

Κουτί 1005 γραµµαρίων µε 134 φακελίσκους που περιέχουν
7,5 γραµµάρια ο καθένας. (Περιλαµβάνει µπιµπερό και 3
θηλές κατάλληλου µεγέθους για το βρέφος)

2 έτη
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Χωρίς
Χρωστικές

EYE

Health

Κατάλληλο για:
Ενυδατικό διάλυµα. Προϊόν υγιεινής
και περιποίησης µατιών.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά 100 ml:

Το Lagrinet® Neo συνιστάται για:
• ∆ακρυϊκή υποέκκριση που προκαλεί ξηροφθαλµία.
• Συντήρηση µατιών.

Ανοίξτε τον περιέκτη. Συµπιέστε τον περιέκτη και εφαρµόστε 1 σταγόνα
στην επιφάνεια κάθε µατιού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί όσο συχνά
χρειάζεται καθώς δεν περιέχει συντηρητικά. Χάρη στο σύστηµα
πολλαπλών δόσεων OSD, µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως και 3 µήνες
µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη. Το διάλυµα µπορεί να
χρησιµοποιήται επ αόριστον για όσο χρονικό διαστήµα επιµένουν τα
συµπτώµατα καθώς δεν περιέχει συντηρητικά. Αποφύγετε να
ακουµπήσετε οποιαδήποτε επιφάνειες µε το στόµιο. Για τοπική χρήση.

• Υαλουρονικό νάτριο 0,15 g
• Απεσταγµένο νερό από Aloe vera 10 g
• Απεσταγµένο νερό από Centella asiatica 10 g

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
1

Φιάλη πολλαπλών δόσεων 10 ml
αποστειρωµένου υποοσµοριακού
διαλύµατος, µε φίλτρο. Χάρη στον
διανοµέα OSD του, παραµένει
αποστειρωµένο αποτρέποντας έτσι τη
µόλυνση του προϊόντος µέσα στη φιάλη.

2

3

Με "OSD" - ευέλικτο σύστημα
χορήγησης οφθαλμικής δόσης

Nº Reg.: 02959-H.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη (3 µήνες µετά το άνοιγµα)

Αποστειρωµένος ορός

Χωρίς
συντηρητικά
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3 µήνες χρήσης
µετά το άνοιγµα

Κατάλληλο για:
Οφθαλµικές σταγόνες

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά 100 ml:

Το Lagrinet® Neo συνιστάται για την πρόληψη
οφθαλµικών διαταραχών που οφείλονται σε κάποιο
οξειδωτικό παράγοντα.

Ανοίξτε τον περιέκτη. Συµπιέστε τον περιέκτη και εφαρµόστε 1 σταγόνα
στην επιφάνεια κάθε µατιού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί όσο συχνά
χρειάζεται καθώς δεν περιέχει συντηρητικά. Χάρη στο σύστηµα
πολλαπλών δόσεων OSD, µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως και 3 µήνες
µετά το πρώτο άνοιγµα του περιέκτη. Για τοπική χρήση.

• Ν-Ακετυλοκαρνοσίνη 1 g
• Εκχύλισµα Vaccinium myrtillus 0,0003 g
• Θειική χονδροϊτίνη 0,15 g

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Φιάλη πολλαπλών δόσεων 10 ml
αποστειρωµένου υποοσµοριακού
διαλύµατος, µε φίλτρο. Χάρη στον
διανοµέα OSD του, παραµένει
αποστειρωµένο αποτρέποντας έτσι τη
µόλυνση του προϊόντος µέσα στη φιάλη.

1

2

3

Με "OSD" - ευέλικτο σύστημα
χορήγησης οφθαλμικής δόσης

Nº Reg.: 011789-H.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη (3 µήνες µετά το άνοιγµα)

Αποστειρωµένος ορός

Χωρίς
συντηρητικά
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3 µήνες χρήσης
µετά το άνοιγµα

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που
υποστηρίζουν το οπτικό σύστηµα του ζώου.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά 1 ml:

Το Vitoftal® Lutein παρέχει θρεπτικά συστατικά που:
• Βοηθούν στην προστασία των οφθαλµικών ιστών
όπως ο αµφιβληστροειδής, ο φακός και το οπτικό
νεύρο.
• ∆ιατήρηση της ποιότητας δακρύων.

Γάτες:
• Βάρος έως 5 κιλά σωµατικού βάρους: 1 ml την ηµέρα.
• Πάνω από 5 κιλά σωµατικού βάρους: 2 ml την ηµέρα.
Σκύλοι:
1 ml ανά 5 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.
Από 35 κιλά βάρος σωµατικού βάρους και άνω: 8 ml την ηµέρα.
Καθώς πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, µπορεί να
λαµβάνεται συνεχώς. Ανακινήστε πριν τη χρήση. Κατά προτίµηση
να λαµβάνεται µε το καθηµερινό φαγητό.

• Ιχθυέλαιο που παρέχει Ωµέγα 3:
· Ολικό Ωµέγα 3 26,2 mg
· EPA+DHA: 24,2 mg
• EGCG 1,03 mg
• Λουτεΐνη 0,8 mg
• Ασταξανθίνη 0,2 mg
• Ρεσβερατρόλη 0,5 mg
• Βιταµίνη Α 0,2 mg
• Βιταµίνη Ε 0,3 mg
• Σελήνιο 0,02 mg

• Ταυρίνη 25,3 mg
• Βιταµίνη Β2 0,2 mg
• ∆εξπανθενόλη (Βιταµίνη Β5) 0,6 mg
• Ζεαξανθίνη 0,5 mg
• Λυκοπένιο 0,3 mg
• Ψευδάργυρος 0,6 mg
• Χαλκός 0,08 mg
• Βιταµίνη Β1 0,2 mg
• Βιταµίνη Β6 0,2 mg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
∆οχείο 50 ml µε δοσοµετρική σύριγγα.
Σε µορφή γέλης για χορήγηση από το στόµα.

Ανακινήστε πριν τη χρήση

Ημερομηνία λήξης:
2,5 έτη

Χωρίς
Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές

Χωρίς
Ζάχαρη
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SKIN

Health

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της καλής
υγείας του δέρµατος και του τριχώµατος της γάτας και του σκύλου.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε κάψουλα περιέχει:

Το Oleoderm® παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν:
• Στη διατήρηση της καλής λειτουργίας του δέρµατος.
• Στη βελτίωση και διατήρηση της καλής υγείας του
δέρµατος και του τριχώµατος του σκύλου και της γάτας.

Γάτες: 1 κάψουλα κάθε 2 ηµέρες.
Σκύλοι:
• Έως 10 κιλά σωµατικού βάρους: 1 κάψουλα κάθε 2 ηµέρες.
• Από 10 έως 15 κιλά σωµατικού βάρους: 1 κάψουλα την ηµέρα.
• Από 15 έως 25 κιλά σωµατικού βάρους: 2 κάψουλες την ηµέρα.
• Από 25 έως 35 κιλά σωµατικού βάρους: 3 κάψουλες την ηµέρα.
• Από 35 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 4 κάψουλες την ηµέρα.
Εάν προτιµάτε, το περιεχόµενο της κάψουλας µπορεί να ανακατευτεί
στο καθηµερινό φαγητό.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται
συνεχώς.

• Ωµέγα 3 100 mg
· EPA 47,5 mg
· DHA 32,5 mg
• Έλαιο Borage
· Λινολεϊκό οξύ (ωµέγα 6 λιπαρό οξύ) 95,0 mg
· γ-λινολεϊκό οξύ (ωµέγα 3 λιπαρό οξύ) 50,0 mg
• Ψευδάργυρος 5,00 mg
• Παντοθενικό ασβέστιο 1,90 mg
• Βιταµίνη Β2 286 µg
• Βιταµίνη Β6 285 µg
• Βιταµίνη Β1 226 µg
• Φολικό οξύ 115 µg
• Βιοτίνη 78,0 µg
• Βιταµίνη Β12 0,12 µg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Πακέτο µε 360 κάψουλες
(κλινικός περιέκτης)
Καρτέλες µε 10 κάψουλες.

Παρουσίαση:
Κουτί µε 60 κάψουλες σε καρτέλες που
περιέχουν 10 κάψουλες.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου
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Χωρίς
Ζάχαρη

Χωρίς
Συντηρητικά

Κατάλληλο για:
Γέλη για τοπική χρήση. Ενυδατικό. Συνιστάται για την επούλωση
δερµατικών τραυµάτων (πατούσες, κάλους αγκώνα, µύτη).

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Aloevet® συνιστάται για:
• Ενυδάτωση.
• Προστασία µικρών πληγών στα άκρα και
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως τα
µαξιλάρια των ποδιών, οι κάλοι των αγκώνων,
η µύτη και το ρύγχος.

1. Η συσκευή εφαρµογής έχει µια κλειδαριά
ασφαλείας που φέρει την ετικέτα OFF και ON στο
επάνω µέρος. Πριν εφαρµόσετε το προϊόν,
βεβαιωθείτε ότι το απλικατέρ είναι ανοιχτό γυρίζοντας
ελαφρά το επάνω µέρος προς τα δεξιά.

Περιέχει ανά 100 ml:
2. Απλώστε µια µικρή ποσότητα gel Aloevet® στην
πληγείσα περιοχή του δέρµατος και απλώστε
οµοιόµορφα. Εφαρµόστε δύο ή τρεις φορές την ηµέρα.
3. Μετά την εφαρµογή, γυρίστε το επάνω µέρος του
απλικατέρ ελαφρώς προς τα αριστερά για να
βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστό και ότι το προϊόν δεν
µπορεί να βγει.

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει δοχείο 50 ml.
Γέλη για τοπική χρήση.
Nº Reg.: 01013-H

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Ενυδάτωση

Μη κολλώδες
gel
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∆ιατηρείται
εκτός ψυγείου

• Αλόη βέρα 32,9 g
• Εκχύλισµα Centella asiatica 3,29 g
• Υδρολυµένο κολλαγόνο 1,10 g
• Υαλουρονικό οξύ 21,9 mg
• Βιταµίνη Α 13,8 mg
• Βιταµίνη Ε 2,36 mg

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην
υγεία του δέρµατος και χαρίζουν δυνατό και λαµπερό τρίχωµα.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά 100 ml:

Το Dermadual® παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν:
• Σε ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά για το δέρµα
και το τρίχωµα.
• Απώλεια τριχώµατος (περίοδοι τήξης, συνθήκες που
οδηγούν σε ανεπάρκεια όπως η κύηση και η γαλουχία, κλπ).
• Τριχόµπαλες στο πεπτικό σύστηµα.

Γάτες ηλικίας έως 1 έτους: 0,5 ml την ηµέρα.
Ενήλικες γάτες: 1 ml την ηµέρα.
Κουνάβια: 0,5 ml/kg σωµατικού βάρους την ηµέρα.
Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ανακατέψτε µε το καθηµερινό φαγητό.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

• Βύνη 559 mg
• Ταυρίνη 50,0 mg
• Λάδι σολωµού 26,4 mg
• Βιταµίνη Β1 162 µg
• Βιταµίνη Β2 174 µg
• Νιασιναµίδη 6,03 mg
• Βιταµίνη Β6 220 µg
• Βιταµίνη Β5 545 µg
• Βιοτίνη 394 µg
• Φολικό οξύ 499 µg
• Βιταµίνη Β12 0,116 µg
• Ψευδάργυρος 302 µg

Μέγεθος & τύπος συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει δοχείο 50 ml.
Πόσιµη γέλη

Ανακινήστε πριν τη χρήση

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην
υγεία του δέρµατος και χαρίζουν δυνατό και λαµπερό τρίχωµα.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Dermadiet® παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν:
• Στη διασφάλιση υγιούς δέρµατος.
• Σε ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά για το
δέρµα και το τρίχωµα.
• Σκύλους σκανδιναβικών φυλών ή σκύλοι µε ταχεία
ανάπτυξη που παρουσιάζουν ανεπάρκεια ψευδαργύρου.
• Απώλεια τριχώµατος.

Σκύλοι:
1 δισκίο ανά 10 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

• Ενζυµατικά υδρολυµένο κολλαγόνο από χοίρους 199 mg
• Υδρολυµένο κολλαγόνο από ψάρια 199 mg
• Ιχθυέλαιο 59,7 mg
· Ωµέγα 3 20,9 mg
• Νιασιναµίδη 10,0 mg
• Βιταµίνη Β5 1,00 mg
• Φολικό οξύ 1,00 mg
• Βιταµίνη Β6 273 µg
• Βιταµίνη Β2 266 µg
• Βιταµίνη Β1 183 µg
• Ψευδάργυρος 714 µg
• Βιοτίνη 9,95 µg
• Βιταµίνη Β12 0,11 µg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί µε 60 δισκία σε
καρτέλες που περιέχουν
10 δισκία.

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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Χωρίς
Ζάχαρη

EAR

Health

Κατάλληλο για:
Μη ερεθιστικό διάλυµα αυτιού για εξωτερική χρήση για τακτική υγιεινή ή/και καθαρισµό του
εξωτερικού αυτιού και του ακουστικού πόρου. Για να διατηρούνται τα αυτιά σε καλή κατάσταση.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Nacotil® συνιστάται για:
• Τακτική υγιεινή του εξωτερικού αυτιού και
του ακουστικού πόρου. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ακόµη και για καθαρισµό εάν
το τύµπανο είναι διάτρητο (µη ωτοτοξικό).
• Καθαρισµός πριν την εφαρµογή άλλου
προϊόντος*.
• Βοηθά στην πρόληψη του σχηµατισµού
βιοφίλµ.
• Βοηθά στη διατήρηση του επιθηλίου του
ακουστικού πόρου σε φυσιολογικές συνθήκες.

1- Βεβαιωθείτε ότι ο ακουστικός πόρος είναι όσο το
δυνατόν κατακόρυφος.
2- Πιέζοντας το µπουκάλι, εφαρµόστε την ποσότητα
του NACOTIL που είναι απαραίτητη για την πλήρωση
του καναλιού.
3- Κάντε ελαφρύ µασάζ στη βάση του αυτιού για να
διασφαλίσετε ότι το προϊόν κατανέµεται οµοιόµορφα.
4- Εάν χρειάζεται, καθαρίστε µετά το εσωτερικό του
εξωτερικού αυτιού µε βαµβάκι ή αποστειρωµένη
γάζα.
5- Τέλος, πιέστε 2-3 σταγόνες από το προϊόν και
καθαρίστε το εξωτερικό της κάνουλας µε καθαρή
γάζα.

Κάθε δισκίο περιέχει:
Χρησιµοποιήστε µία φορά την ηµέρα για τουλάχιστον
3 εβδοµάδες.
Χρησιµοποιήστε NACOTIL για να διατηρήσετε την
περιοχή του αυτιού σε καλή κατάσταση.
Αφήστε για 30 λεπτά πριν εφαρµόσετε οποιοδήποτε
άλλο προϊόν. ∆οχείο για ατοµική χρήση.

• Ν-ακετυλοκυστεΐνη 1,0 g
• Βορικό οξύ 1,4 g
• Υαλουρονικό οξύ
(Υαλουρονικό νάτριο) 200 mg
• Γλυκονικός ψευδάργυρος 2,0 g
• Έλαιο από τον καρπό του
Citrus Limón (L.) 100 mg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει φιάλη 125 ml.
Μη λιπαρό διάλυµα.
pH = 7 Ωτική χρήση.
No Reg.: 10633-H

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Βασισµένο σε
δερµατολογική µελέτη*

∆ιατηρείται
εκτός ψυγείου

∆ιάλυµα
έτοιµο για χρήση µε
σωληνίσκο σιλικόνης

*Varela L. et al, Dermatological usability study of the ear cleaner NACOTIL® for veterinary use, (2019) Oct 11, OPK-NAC-2018-01.

42

*

43

Κατάλληλο για:
Μη ερεθιστικό καθαριστικό αυτιών για σκύλους, γάτες, κουνάβια, κουνέλια
και τρωκτικά. Τακτική θεραπεία υγιεινής για το εξωτερικό του αυτιού.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Περιέχει ανά 100 ml:

• Ως διάλυµα καθαρισµού για εξωτερική χρήση.
• Για τακτική υγιεινή του εξωτερικού αυτιού και του
έξω ακουστικού πόρου.
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και για καθαρισµό
εάν το τύµπανο είναι διάτρητο (µη ωτοτοξικό).

1- Ανακινήστε τον περιέκτη πριν τη χρήση.
2- Συµπιέστε τον περιέκτη και εφαρµόστε τον στο εξωτερικό αυτί
εκτείνοντας το πτερύγιο.
3- Κάντε απαλές µαλάξεις στο κάτω µέρος του αυτιού για να
κατανεµηθεί οµοιόµορφα το προϊόν.
4- Αν χρειαστεί, µετά την εφαρµογή καθαρίστε το εσωτερικό του
πτερυγίου µε βαµβάκι ή αποστειρωµένη γάζα.

Εκχύλισµα Citrus medica limonum 10 g

Χρησιµοποιείτε τακτικά το προϊόν για λόγους υγιεινής.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει
περιέκτη των 125 ml.
Μη λιπαρό διάλυµα
µε pH 5,5.
No Reg.: 06089-H

Ανακινήστε πριν τη χρήση.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη
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Health and

DEFENSES

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος στις γάτες.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Lysinviral® plus παρέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν
στη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήµατος.

Γατάκια (κάτω των 6 µηνών): 1-2 ml την ηµέρα.
Γάτες (ενήλικες, άνω των 6 µηνών): 2-4 ml την ηµέρα.
Συνιστούµε να λαµβάνεται για διάστηµα 2 έως 3 εβδοµάδων. Ανακινήστε
πριν τη χρήση. Συµπλήρωµα διατροφής που µπορεί να χορηγηθεί µόνο του
ή να αναµιχθεί µε το φαγητό.

• L-λυσίνη 250 mg
• Κερκετίνη 0,8 mg
• Συνένζυµο Q10 1,8 mg
• Βήτα-γλυκάνες 8,7 mg
• Ιχθυέλαιο:
· EPA 15 mg
· DHA 11 mg
• Enterococcus faecium 2x106 UFC

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει φιάλη 50 ml
µε δοσοµετρική σύριγγα.
Γέλη µε πόσιµη µορφή.

Ανακινήστε πριν τη χρήση.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές ουσίες
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν την οµαλή
λειτουργεία του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Vetinmune® παρέχει θρεπτικά συστατικά που:
• Βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστηµα.
• Καταπολεµούν επιθετικούς εξωτερικούς παράγοντες.
• Τονώνουν και δίνουν ενέργεια.

Γάτες: ½ δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι: 1 δισκίο ανά 10 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.
Πάνω από 40 κιλά σωµατικού βάρους: 4 δισκία την ηµέρα.

• Πίτουρο βρώµης 1683 mg
· Βήτα-γλυκάνες 100 mg
· Συνένζυµο Q10 25 mg
• Φρέσκος βασιλικός πολτός 105 mg
• Ξηρό εκχύλισµα Scutellaria baicalensis 50,0 mg
· Baicalin 40,0 mg
• Τζίνσενγκ 17,5 mg
· Τζινσενοσίδες 14,0 mg
• Νιασιναµίδη 6,00 mg

Αν το προτιµάτε, µπορείτε να το κόψετε σε µικρά κοµµάτια και
να το ανακατέψετε µε το φαγητό. Πρόκειται για συµπλήρωµα
διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί µε 120 δισκία, σε
συσκευασία µε καρτέλες
των 10 δισκίων.

Ημερομηνία λήξης:
Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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• Βιταµίνη Β5 2,00 mg
• Βιταµίνη Β6 676 µg
• Βιταµίνη Β2 570 µg
• Βιταµίνη Β1 463 µg
• Φολικό οξύ 66,5 µg
• Βιοτίνη 47,5 µg
• Βιταµίνη Β12 0,40 µg
• Σελήνιο 20,0 µg

Κατάλληλο για:
Πρωτοποριακή φόρµουλα για γάτες και σκύλους που βασίζεται σε θρεπτικά συστατικά που βοηθούν τη σωστή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, όπως σε καταστάσεις ανοσοκαταστολής, πριν και µετά τον
εµβολιασµό και την αποπαρασίτωση, συµβάλλοντας στη µη ειδική και ειδική ανοσία του ζώου*.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Plasmoral® Immunity παρέχει θρεπτικά συστατικά τα
οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα βοηθώντας στην
καταπολέµηση:
• εξωτερικών επιθετικών παραγόντων.
• µολυσµατικές διεργασίες οποιασδήποτε φύσης, ιδιαίτερα
σε ενδοκυτταρικά παθογόνα.
• στρες, υποσιτισµό.
• επίκτητης ανοσοκαταστολής:
· Παρατεταµένη χρήση δυνητικά ανοσοκατασταλτικών
φαρµάκων.
· Χηµειοθεραπεία: πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη
χηµειοθεραπεία.

Γάτες: ½ δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι και κουτάβια:
• <10 kg σωµατικού βάρους: ½ δισκίο/ηµέρα.
• ≥ 10 kg σωµατικού βάρους: 1 δισκίο για κάθε 10 kg
σωµατικού βάρους την ηµέρα.
• Από 40 κιλά σωµατικού βάρους και άνω, µέχρι 4 ταµπλέτες
την ηµέρα. Εύγευστα δισκία. Μπορεί να µασηθεί ή να
θρυµµατιστεί.

• Πρωτεΐνες πλάσµατος 350 mg
· Γ-σφαιρίνες 25,9 mg
• Πίτουρο βρώµης 143 mg
· Βήτα-γλυκάνες 100 mg
• Ξηρό εκχύλισµα Scutellaria baicalensis 50,0 mg
· Baicalin 40,0 mg
• Τζίνσενγκ 17,5 mg
· Τζινσενοσίδες 14,0 mg
• Βιταµίνη Β6 670 µg
• Βιοτίνη 50,0 µg
• Σελήνιο 20,0 µg
• Βιταµίνη Β12 0,400 µg

Επίσης, ειδικά σε κουτάβια:
• Βοηθά στη βελτίωση των συµπτωµάτων των εµβολίων.
• Βοηθά κατά τις περιόδους πριν και µετά τον εµβολιασµό.

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί µε 60 δισκία, σε
συσκευασία µε καρτέλες
των 10 δισκίων.

Ημερομηνία λήξης:

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

**Αποτελεσµατικότητα συµπληρώµατος υαλουρονικού και κολλαγόνου από το στόµα ως προληπτική θεραπεία της δυσπλασίας
του αγκώνα. Simón Martí-Angulo, Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574.
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Χωρίς
Χρωστικές Ουσίες

Αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα
σε κλινικές µελέτες*

BEHAVIORAL
and
COGNITIVE
Health

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη ρύθµιση
της συµπεριφοράς των κατοικιδίων.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Το Calmatonine® παρέχει θρεπτικά συστατικά
που βοηθούν:
• Σε καταστάσεις που µπορεί να αναστατώσουν
το ζώο: θόρυβος (πυροτεχνήµατα, κροτίδες,
καταιγίδες κ.λπ.), αλλαγές στο καθηµερινό τους
περιβάλλον, αλλαγή χώρου.
• Στη ρύθµιση του ύπνου.
• Στην αποφυγή του µαδήµατος των φτερών σε
πτηνά.

Περιστασιακή χρήση: χορηγήστε το προϊόν 30 λεπτά
έως µία ώρα πριν το χρειαστείτε.
Συνεχής χρήση: το προϊόν µπορεί να λαµβάνεται
συνεχώς για 6 µήνες.
Γάτες: ½ έως 1 δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι:
• Σκύλοι έως 10 κιλά σωµατικού βάρους: ½ έως 1
δισκίο την ηµέρα.
• Σκύλοι από 10–20 kg σωµατικού βάρους: 1 έως 2
δισκία την ηµέρα.

Κάθε δισκίο περιέχει:
• Σκύλοι από 20–30 kg σωµατικού βάρους: 1½ έως 3
δισκία την ηµέρα.
• Σκύλοι από 30–40 κιλά σωµατικού βάρους: 2 έως 4
δισκία την ηµέρα.
• Σκύλοι από 40 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 3 έως
6 δισκία την ηµέρα.
Κουνάβια, τρωκτικά, πουλιά:
¼ δισκίο την ηµέρα.
Αν θέλετε, µπορείτε να το ανακατέψετε µε το φαγητό.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να
λαµβάνεται συνεχώς.

• Εκχύλισµα ρίζας βαλεριάνας 100 mg
· Βαλερενικό οξύ 800 µg
• Εκχύλισµα Passiflora incarnata 100 mg
· Φλαβονοειδή 4,00 mg
• Τρυπτοφάνη 120 mg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κλινικός περιέκτης µε 120
δισκία, σε καρτέλες που
περιέχουν 10 δισκία.

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Καταιγίδες

Ταξίδι

Βεγγαλικά

Ύπνος

Επισκέψεις
στον κτηνίατρο

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Αλλαγή
κατοικίας
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Χωρίς
Συντηρητικά

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα µε συνδυασµό θρεπτικών συστατικών που
υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία σε σκύλους και γάτες.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Cognidine® παρέχει θρεπτικά συστατικά για
την υποστήριξη της γνωστικής λειτουργίας.

Γάτες: 1 δισκίο την ηµέρα.
Σκύλοι:
• Έως 10 κιλά σωµατικού βάρους: 1 δισκίο την ηµέρα.
• Από 10–20 kg σωµατικού βάρους: 2 δισκία την ηµέρα.
• Από 20–30 kg σωµατικού βάρους: 3 δισκία την ηµέρα.
• Από 30–40 kg σωµατικού βάρους: 4 δισκία την ηµέρα.
• Από 40 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 5 δισκία την ηµέρα.
Αν θέλετε, µπορείτε να το θρυµµατίσετε και να το ανακατέψετε µε το
φαγητό. Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να
λαµβάνεται συνεχώς.

• Ουριδίνη 80 mg
• Βιοτίνη 8,0 mg
• Ψευδάργυρος 5,0 mg
• Σελήνιο 6,0 µg
• Τρυπτοφάνη 50 mg
• Αποξηραµένος πολτός µήλου 15 mg
· Πολυφαινόλες 5,6 mg
· Κινόνες 1,4 mg
· Συνένζυµο Q10 1,0 mg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί των 60 δισκίων, σε
συσκευασία µε καρτέλες
των 10 δισκίων.

Ημερομηνία λήξης:

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

2 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που συµβάλλουν στη βελτίωση της
ζωτικότητας και της ενέργειας, ειδικά σε ηλικιωµένους σκύλους.

∆ΙΣΚΙΑ

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Τα δισκία Oxispeed® παρέχουν θρεπτικά
συστατικά που βοηθούν:
• Στη βελτίωση της ζωτικότητας.
• Σε περίπτωση διατροφικών ελλείψεων.
• Σε περιπτώσεις απώλειας όρεξης.

Σκύλοι: 1 δισκίο ανά 10 κιλά σωµατικού βάρους την
ηµέρα. Πάνω από 40 κιλά: 4 δισκία την ηµέρα.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί
να λαµβάνεται συνεχώς.

• Φρέσκο βασιλικό πολτό 100 mg
• Φύτρες ρυζιού
(πηγή οκτακοζανόλης) 17,0 mg
• Ιχθυέλαιο (παρέχει Ωµέγα 3 (EPA + DHA)) 25 mg
• Yucca schidigera 15,0 mg
• Βιταµίνη Ε 1,60 mg
• Παντοθενικό ασβέστιο 1,00 mg
• Πελτέ ντοµάτας (πηγή λυκοπενίου) 489 µg

• Φολικό οξύ 900 µg
• Βιοτίνη 8,00 µg
• Βήτα-καροτίνη 40,0 µg
• Βιταµίνη Β6 280 µg
• Βιταµίνη Β2 270 µg
• Βιταµίνη Β1 190 µg
• Σελήνιο 8,50 µg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί των 60 δισκίων, σε
συσκευασία µε καρτέλες
των 10 δισκίων.

Εύκολα διαιρούµενο δισκίο

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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Κατάλληλο για:
Φόρµουλα µε θρεπτικά συστατικά που συµβάλλουν στη βελτίωση
της ζωτικότητας και της ενέργειας των κατοικίδιων ζώων.

GEL

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Το Oxispeed® gel παρέχει θρεπτικά συστατικά
που βοηθούν:
• Στη βελτίωση της ζωτικότητας.
• Σε περίπτωση διατροφικών ελλείψεων.

Γατάκια: 0,5 ml την ηµέρα.
Ενήλικες γάτες: 1 ml την ηµέρα.
Σκύλοι: 0,2 ml ανά 5 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.
• Από 35 κιλά σωµατικού βάρους και άνω: 4 ml την ηµέρα.
Κουνάβια: 0,2 ml ανά 5 κιλά σωµατικού βάρους την
ηµέρα. Ανακατέψτε το µε το φαγητό.
Πρόκειται για συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να
λαµβάνεται συνεχώς.

• Φρέσκο βασιλικό πολτό 170 mg
• Πελτέ ντοµάτας 1,13 mg
• Φύτρες ρυζιού 0,93 mg
• Έλαιο σολωµού 6,51 mg
• Βήτα-καροτίνη 0,22 mg
• Yucca schidigera 1,21 mg
• Βιταµίνη Ε 0,41 mg
• Βιταµίνη Β1 0,17 mg

• Βιταµίνη Β2 0,19 mg
• Βιταµίνη Β5 0,58 mg
• Βιταµίνη Β6 0,25 mg
• Βιοτίνη 0,55 mg
• Φολικό οξύ 554 µg
• Σελήνιο 5,0 µg
• Ταυρίνη 52,5 mg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί που περιέχει φιάλη 50 ml,
δοσοµετρική σύριγγα και φύλλο
οδηγιών χρήσης.

Ημερομηνία λήξης:
2 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Χρωστικές
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CELL PROTECTION
and Health

Κατάλληλο για:
Φόρµουλα που περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα που βοηθούν όργανα
όπως οι αδένες των µαστών και ο προστάτης να λειτουργούν σωστά.

Συνιστάται για:

Οδηγίες χρήσης:

Κάθε δισκίο περιέχει:

Ορισµένοι ιστοί, π.χ. των αδένων των µαστών και του προστάτη,
µεταξύ άλλων, τείνουν να αναπτύξουν ορµονικά προβλήµατα
καθως τα ζώα γερνάνε.
Η διατροφή που περιλαµβάνει το Profilaxcel®, το οποίο περιέχει
λιπαρά οξέα, βοηθάει στην ενίσχυση των ιστών και µπορεί να
µειώσει τις επιπτώσεις που µπορεί να προκληθούν από
ορµονικά προβλήµατα.

Γάτες: 1 δισκίο κάθε 2 ηµέρες.
Σκύλοι κάτω των 30 κιλών σωµατικού βάρους: 1 δισκίο κάθε 2 ηµέρες.
Σκύλοι άνω των 30 κιλών σωµατικού βάρους: 1 δισκίο την ηµέρα.
Αν θέλετε, µπορείτε να το ανακατέψετε µε το φαγητό. Πρόκειται για
συµπλήρωµα διατροφής, οπότε µπορεί να λαµβάνεται συνεχώς.

• Λινέλαιο 300 mg
· Ελαϊκό οξύ (Ωµέγα 9) 52,5 mg
· Λινολεϊκό οξύ (Ωµέγα 6) 52,5 mg
· Λινολενικό οξύ (Ωµέγα 3) 173 mg
• Έλαιο από σπόρους ροδιού 100 mg
· Πουνικό οξύ (Ωµέγα 5) 70,0 mg
• Έλαιο φυκιών 100 mg
· DHA (Ωµέγα 3) 35,0 mg

Μέγεθος & τύπος
συσκευασίας:
Κουτί των 30 δισκίων, σε συσκευασία
µε καρτέλες των 10 δισκίων.

Ημερομηνία λήξης:
3 έτη

Χωρίς Πρωτεΐνη
κοτόπουλου

Χωρίς
Συντηρητικά
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EYE HEALTH

JOINT HEALTH

GEL

Συνιστάται για κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά: 0,5 ml ανά κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα.

Συνιστάται για κουνάβια, κουνέλια, τρωκτικά, ερπετά και πουλιά: Πιέζοντας τον περιέκτη
απλώστε 1 σταγόνα στην επιφάνεια του µατιού. ∆εν περιέχει συντηρητικά και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί όσο συχνά χρειάζεται.

SKIN HEALTH
Συνιστάται για ερπετά και πτηνά: 1/4 δισκίου ανά 2 κιλά σωµατικού βάρους την ηµέρα.

DIGESTIVE HEALTH
Συνιστάται για κουνάβια, κουνέλια, τρωκτικά, ερπετά και πτηνά:
εφαρµόστε 2 ή 3 φορές την ηµέρα.

Συνιστάται για κουνάβια και τρωκτικά: 0,2 ml ανά κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα.

Συνιστάται για κουνάβια: 0,5 ml την ηµέρα.

EAR HEALTH
Συνιστάται για κουνάβια, τρωκτικά και πτηνά: 0,2 ml ανά κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα.

KIDNEY HEALTH
Συνιστάται για κουνάβια και τρωκτικά: ρίξτε 2-3 σταγόνες από το προϊόν και καθαρίστε το
εξωτερικό µέρος του αυτιού µε καθαρή γάζα. Χρησιµοποιήστε το µία φορά την ηµέρα για
τουλάχιστον 3 εβδοµάδες.
GEL

Συνιστάται για κουνάβια και τρωκτικά: 0,2 ml ανά κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα.

BREAST MILK SUBSTITUTES

Συνιστάται για κουνάβια, κουνέλια και τρωκτικά: συχνή χρήση για λόγους υγιεινής.

ENERGY AND HEALTH

CATS WITH
COLOSTRUM

ΗΛΙΚΙΑ

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Γατάκια (1-15 ηµερών)

6-10

20-40 ml

Γατάκια (15-45 ηµερών)

4-6

40-100 ml

Κουνάβια (1-7 ηµερών)

5

3 ml

Κουνάβια (7-15 ηµερών)

5

4-8 ml

Κουνάβια (15-45 ηµερών)

5

8-12 ml

GEL

Συνιστάται για κουνάβια: 0,2 ml ανά κιλό σωµατικού βάρους την ηµέρα.

BEHAVIORAL AND COGNITIVE HEALTH

DOGS WITH
COLOSTRUM

DOGS FROM
BIRTH AND
WEANING

ΗΛΙΚΙΑ

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1η εβδοµάδα

6

3-4 ml

2η εβδοµάδα

5

4-5 ml

3η εβδοµάδα

3

8 ml

4η εβδοµάδα

3

9 ml

Συνιστάται για κουνάβια, τρωκτικά και πουλιά: ¼ δισκίου την ηµέρα.
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Ι∆ΡΥΜΑ ONCE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EX SITU
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΒΗΡΙΚΟΥ ΛΥΓΚΑ

ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΜΑΖΙ

Το 2002, η απογραφή του ιβηρικού λύγκα στην ιβηρική χερσόνησο έδειξε ότι υπήρχαν 94 δείγµατα χωρισµένα σε
δύο µεµονωµένους πληθυσµούς: 53 δείγµατα στην περιοχή Andújar- Cardeña και 41 στην περιοχή Doñana-Aljarafe.
Μπροστά σε αυτή την κρίσιµη κατάσταση, η ∆ιεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης χαρακτήρισε τον λύγκα ως το πιο
επαπειλούµενο είδος αιλουροειδών στον πλανήτη: σε κρίσιµο κίνδυνο εξαφάνισης. Κατά συνέπεια, όλες οι τοπικές
αρχές που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση του είδους αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους, µε αποτέλεσµα το
2003 να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράµµατος αναπαραγωγής του ιβηρικού λύγκα στο κέντρο El Acebuche, στο
Εθνικό Πάρκο Doñana.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Το Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG, Ίδρυµα για Σκύλους Οδηγούς) δηµιουργήθηκε από την ONCE (Εθνικός
Οργανισµός Τυφλών Ισπανίας) το 1990, κατά το πρότυπο των ευρωπαϊκών και βορειοαµερικάνικων σχολών για
σκύλους οδηγούς. Οι σηµερινές εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν από τη βασίλισσα Σοφία το 1999.
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Boadilla del Monte και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες: εκτροφή, στέγαση και
ανατροφή κουταβιών, εκπαίδευση σκύλων, κτηνιατρική κλινική, καταφύγιο για αποσυρθέντες σκύλους και διαµονή
κατά την εκπαίδευση των ιδιοκτητών των σκύλων οδηγών.

Οι δύο βασικοί στόχοι του προγράµµατος αναπαραγωγής είναι:
1. Η καθιέρωση ενός εκτός τόπου πληθυσµού του ιβηρικού λύγκα, που θα µπορεί να επιβιώσει από πλευράς υγείας,
καθώς και από γενετικής και δηµογραφικής πλευράς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης του είδους σε
περίπτωση που εκλείψει από την άγρια φύση.
Στόχος είναι να διατηρηθεί το 85% της γενετικής ποικιλοµορφίας στην άγρια φύση για περίοδο 30 ετών. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αποφασίστηκε να υπάρχουν 60 αναπαραγόµενα ζώα στο πρόγραµµα (30 αρσενικά και 30
θηλυκά).

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 140 νέοι σκύλοι βγαίνουν στους δρόµους, έτοιµοι να... πιάσουν δουλειά.
HYALORAL KAI ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
Το ONCE και η Pharmadiet Veterinaria διεξήγαγαν µια κλινική δοκιµή µε σκοπό να αποδειχθεί η δράση του
συµπληρώµατος διατροφής Hyaloral®, στην πρόληψη και τη θεραπεία της δυσπλασίας του αγκώνα στους
σκύλους της ράτσας Λαµπραντόρ.*

2. Η διαµόρφωση ιβηρικών λυγκών, κατάλληλων σε ό,τι αφορά την ηθολογική πλευρά, την υγεία, την αναπαραγωγή
και τη γενετική, ώστε να µπορέσουν να επανεισαχθούν σε περιοχές µε φυσιολογική κατανοµή ειδών ζώων ή για να
ενισχύσουν τους υπάρχοντες πληθυσµούς από γενετικής πλευράς.
Η Pharmadiet συνεργάζεται µε το πρόγραµµα αναπαραγωγής από το 2009 και κάθε περίοδο αναπαραγωγής καλύπτει
τις ανάγκες για υποκατάστατο µητρικού γάλακτος µε το Lactadiet για γάτες, το οποίο χορηγείται στα µικρά που
λαµβάνουν την τροφή τους τεχνητά. Ορισµένα από αυτά τα µικρά κατέληξαν στην άγρια φύση, αφού πρώτα
επανεισήχθησαν σε αγέλη και προετοιµάστηκαν για την ελευθέρωσή τους.

*Αποτελεσµατικότητα στοµατικού συµπληρώµατος υαλουρονικού οξέος και κολλαγόνου ως προληπτικής θεραπείας της δυσπλασίας στον αγκώνα.
Simón Martí-Angulo, Núria García-López, Ana Díaz-Ramos. J. Vet. Sci. (2014), 15(4), 569-574

Η έρευνα χώρισε τα σκυλιά του FOPG σε δύο οµάδες:

Μάθετε περισσότερα: www.lynxexsitu.es

• µια οµάδα που δεν υποβάλλεται σε ειδική θεραπεία (οµάδα-ελέγχου)
• µια οµάδα στην οποία χορηγείται Hyaloral®

Εξέλιξη πληθυσµού του προγράµµατος αναπαραγωγής
160

20 µήνες παρακολούθησης απέδειξαν:
• Η συνεχόµενη χρήση από ηλικία 3 µηνών µειώνει την εµφάνιση
δυσπλασίας του αγκώνα, από 33,3% στην οµάδα που δεν έλαβε
θεραπεία στο 18,5% στην οµάδα που έλαβε Hyaloral®. Η µείωση αυτή
συνεπάγεται ότι λιγότεροι σκύλοι αποκλείονται από το πρόγραµµα
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του FOPG.
• Στους σκύλους που ανέπτυξαν την ασθένεια, µόνο αυτοί στους
οποίους χορηγήθηκε Hyaloral® έδειξαν βελτίωση των συµπτωµάτων
της δυσπλασίας, µε πλήρη εξαφάνιση της χωλότητας και σηµαντική
βελτίωση του βαθµού κινητικότητας και του πρηξίµατος της
άρθρωσης.
• Το Hyaloral® συµβάλλει στην πρόληψη και στη θεραπεία των
συµπτωµάτων των παθήσεων στις αρθρώσεις σε σκύλους και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ζώων και όσων έχουν αναλάβει τη
φροντίδα τους.
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Αναπαραγωγικά ζεύγη
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Είµαστε µια πολυεθνική φαρµακευτική εταιρεία που προσφέρουµε µια πλήρη σειρά
προϊόντων υψηλής ποιότητας για την καθηµερινή φροντίδα των ανθρώπων και των
κατοικίδιων ζώων σε όλο τον κόσµο. Προωθούµε την ευηµερία και σκοπός µας είναι η
συνεχής βελτίωση της διαχείρισης της υγείας, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας,
προκειµένου να παραµείνουµε ένα βήµα µπροστά, µε στόχο το µέλλον, προσφέροντας
καινοτόµες φόρµουλες υγείας ή/και διατροφής.
Σήµερα, η OPKO, µε την έδρα της στο Μαϊάµι, έχει παρουσία σε περισσότερες από 52 χώρες
µε τα ανθρώπινα και τα κτηνιατρικά της προϊόντα.

Medical
devices

Food supplements
for Human Health

∆έσµευση
∆ιατηρούµε µια ισχυρή δέσµευση µε τους κτηνίατρους και τους ιδιοκτήτες
κατοικίδιων, παρέχοντας καινοτόµες λύσεις µε µοναδικές ολοκληρωµένες
φόρµουλες που περιέχουν φυσικά συστατικά.
Όραµα
Να παρέχουµε αποτελεσµατικές, καινοτόµες λύσεις που
διευκολύνουν την καθηµερινή κτηνιατρική φροντίδα,
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ζώων.

Οµάδα µε υψηλά προσόντα και κίνητρα
Ερχαζόµαστε µε αίσθηµα ευθύνης, δίνοντας πάντα προτεραιότητα
στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των προϊόντων.

Food supplements
for Animal Health

Τοµέας φαρµακοεπαγρύπνησης
Αφοσιωµένο στην αξιολόγηση και την πρόληψη
πιθανών ανεπιθύµητων ενεργειών ή άλλων
ζητηµάτων. Αυτό εγγυάται τη συνεχή επαγρύπνηση
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Κοινωνική δέσµευση και δέσµευση για τα ζώα
Έχουµε τη µεγάλη τιµή να συνεργαζόµαστε µε οργανισµούς όπως το
Fundación ONCE del Perro Guía και το Πρόγραµµα ex situ διατήρησης
του ιβηρικού λύγκα στην Ισπανία.

Χωρίς εξωτερική ανάθεση
Είµαστε πρωτοπόροι στην έρευνα και ανάπτυξη
διατροφικών προϊόντων για την υγεία των ζώων,
τα οποία κατασκευάζονται στην Ισπανία.

Εξασφαλισµένη ποιότητα:
Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας αποτελούν
στρατηγικό πυλώνα για εµάς. Tα προϊόντα µας
ακολουθούν τις διεθνείς ορθές βιοµηχανικές
πρακτικές.

QUALITY STANDARDS: CERTIFICATES

We have the ISO
13485:2016 certificate
for medical devices.

Our quality management
system is based on the
ISO9001:2015 standard,
which ensures that all of
our products receive the
quality certification that we
want to guarantee for our
customers.

At our production plant
we manufacture following
the Good Manufacturing
Practices – GMPs, which
enable us to monitor and
guarantee the quality of the
products we make.
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OPKO Health Spain is
registered in the Registrar
Corp of the FDA as
manufacturers of dietary
supplements.

ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα:

Δήλου 32, Καισαριανή, 16121, τηλ.: 213 0081013

www.thsvet.gr

info ths.gr

totalhealthsolutionsVet

