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DIALIX
Lespedeza
Suplement diety w postaci gryzaków dla psów i kotów do stosowania w przewlekłych chorobach nerek
wykazujący działanie moczopędne
i zmniejszające mocznicę

VetNova

DIALIX®

Lespedeza
Suplement diety w postaci gryzaków dla psów i kotów do stosowania
w przewlekłych chorobach nerek wykazujący działanie moczopędne
i zmniejszające mocznicę.
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Gatunki docelowe:
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Smaczny suplement diety w postaci gryzaków do podawania
w celu zmniejszenia mocznicy i zwiększenia diurezy u psów
i kotów z przewlekłą chorobą nerek.
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CECHY PRODUKTU:
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Właściwości

 Skład

Lespedeza capitata nazywana potocznie okrągła lespedeza to roślina kwitnąca zawierająca flawonoidy, które powodują rozszerzenie
naczyń krwionośnych nerek i stymulują miąższ nerki, zwiększając diurezę i redukując poziom
mocznika we krwi bez naruszania równowagi elektrolitowej.

(w kolejności malejącej): Mączka drobiowa (źródło białka), gliceryna, woda, glikol
propylenowy, syrop glukozowy, skrobia
ryżowa, lecytyna sojowa, Lespedeza capitata (suchy ekstrakt), stymulator apetytu,
tłuszcz z kaczki, aromat zwierzęcy (przeciwutleniacz), sorbinian potasu (środek
konserwujący), sól, Termox (przeciwutleniacz).

Próby na szczurach, królikach, kotach i psach wykazały, że Lespedeza capitata ma równie silne
działanie moczopędne, jak teofilina i teobromina, ale działa przez dłuższy czas.
U kotów i psów z niewydolnością wątroby i nerek preparat zawierający Lespedeza capitata
wyeliminował skąpomocz i albuminurię oraz znacząco zmniejszył stężenie mocznika we krwi.

Składniki w ujęciu analitycznym:

Składniki aktywne (w jednym gryzaku):
DIALIX® Lespedeza-5

Lespedeza capitata 100 mg

DIALIX® Lespedeza-15

Lespedeza capitata 300 mg

Mechanizm działania

DIALIX® Lespedeza-5:
białko 27,2%; tłuszcz 12,3%; surowe włókno 0,8%; surowy popiół 9,9%; wilgotność
20,1%; wapń 2,75%; fosfor 1,65%; potas
0,80%; sód 0,5%.

Lespedeza capitata zawiera flawonoidy (związki fenolowe: lespedezin, n-pentakosen, n-heksakosen, n-hentriakontan i n-tritriakontan), które powodują wazodylatację nerek - działają jako
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (IACE) - stymulują miąższ nerki, zwiększają
diurezę i zmniejszają stężenie mocznika we krwi bez zaburzenia równowagi elektrolitowej.

DIALIX® Lespedeza-15:
białko 28,9%; tłuszcz 13,1%; surowe włókno 0,5%; surowy popiół 9,6%; wilgotność
22,8%; wapń 2,75%; fosfor 1,65%; potas
0,8%; sód 0,5%.

W teście przeprowadzonym na kotach i psach z niewydolnością wątroby i nerek preparat Lespedeza capitata był w stanie wyeliminować skąpomocz i albuminurię oraz znacząco zmniejszyć
stężenie mocznika we krwi.

 Opakowanie

Badania na szczurach, królikach, kotach i psach dowiodły, że Lespedeza capitata ma szybkie
i silne działanie moczopędne, porównywalne do teofiliny i teobrominy, ale z dłuższym czasem
działania.
Jako produkt moczopędny, Lespedeza capitata podwaja/zwiększa objętość moczu. Efekt obserwuje się po 1 godzinie, maksymalną skuteczność osiąga po 7 godzinach po podaniu.

DIALIX Lespedeza–5: 60 gryzaków (porcja
na kurację 30 dni dla kotów lub psów o wadze 5 kg)
DIALIX Lespedeza–15: 60 gryzaków (porcja na kurację 30 dni dla psów o wadze 15
kg)

Wskazania do stosowania preparatu DIALIX® Lespedeza
Zmniejszenie mocznicy i zwiększenie diurezy u kotów i psów z przewlekłą chorobą nerek.
Preparat DIALIX® Lespedeza jest dedykowany do stosowania u kotów i psów.
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DIALIX®

Lespedeza

DIALIX® Lespedeza-15: jeden gryzak na 15 kg masy ciała, dwa razy dziennie.

UWAGA
VetNova jest pionierem w rozwoju technologii gryzaków do stosowania jako suplementy diet
dla kotów i psów.
W przeciwieństwie do tabletek, kapsułek itp., które są podawane w sposób niejako „wymuszony” do jamy ustnej, aby być pewnym, że zostaną one połknięte, gryzaki mogą i powinny być
podawane swobodnie w misce dla zwierząt, tak aby zwierzę mogło spożyć je dobrowolnie.
Niektóre nieśmiałe koty i psy potrzebują czasu, aby zaakceptować formę swobodnego dostępu
i dobrowolnego spożywania gryzaków.
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Badania toksyczności podostrej (5X, 30 dni) i przewlekłej (5X, 90 dni) nie powodowały zmian
masy ciała ani parametrów klinicznych, hematologicznych i histopatologicznych.
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Bezpieczeństwo stosowania
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DIALIX® Lespedeza-5: jeden gryzak na 5 kg masy ciała, dwa razy dziennie.
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Dawkowanie i sposób podania
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 Gdzie kupić?
Produktów VetNova szukaj w dobrych klinikach weterynaryjnych
oraz sklepach zoologicznych.
Aktualną listę punktów sprzedaży
znajdziesz w oficjalnym serwisie
www.VetNova.pl

W pierwszym tygodniu podawania gryzaków można stosować następujące strategie ułatwiające ich spożywanie:

•
•
•

Zmniejszyć dawkę i stopniowo ją zwiększać,
Podzielić dawkę dzienną na dwie oddzielne dawki (rano i wieczorem),
Rozdrobnić gryzak i wymieszać z karmą dla zwierząt lub innym pokarmem będącym atrakcyjnym dla zwierzęcia.

Oficjalny i wyłączny dystrybutor
produktów VetNova w Polsce:
P.P.H.U. Zoo-Vet Sp. z o.o.
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ul. Cicha 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki



+48 501 756 369
+48 22 755 20 34



zoovet@zoovet.pl

