
Természetes eredetu”   

étrendkiegészíto”  kkel 

a kutyák és macskák 

húgyúti ferto”  zéseivel 

szemben

Vetamanoza, 
UrinoDog és UrinoCat 

  ®



Honnan tudhatom, hogy 

a kutyámnak vagy macskámnak 

húgyúti ferto”  zése van?

A fertőzés nyomán a húgycső és a hólyag fala begyullad, a vize-
letürítés fájdalmassá válik. Az állatok visszatartják a vizeletet, vagy 
éppen ellenkezőleg, gyakran ürítenek kis mennyiségű vizeletet. A 
vizelet szaga megváltozik, szúrós, bűzös szagú lesz. A vizelet za-
varossá, véressé, gennyessé válhat. Az állat a környezetében véres, 
vizeletcsurgásból származó foltokat hagy.

Hogyan használjam a BiogenicVET Vetamanoza, 

UrinoDog és UrinoCat készítményeket?

BiogenicVET 
UrinoDog
Az UrinoDog tablettát az állat szájá-
ba adva, vagy összetörést követően 
a táplálékába keverve lehet beadni 
naponta egyszer.

BiogenicVET 
UrinoCat  
Az UrinoCat kapszulát szájon át 
kell megetetni, vagy megbontás 
után a tartalmát a táplálékba ke-
verve kell beadni, naponta egyszer.

BiogenicVET 
Vetamanoza 
A Vetamanoza por 2 g-os tasakokban és 
60 g-os tartályban érhető el, ivóvízben kell 
feloldani, és fecskendővel az állat szájába 
beadni naponta egyszer.

A fertőzéseket leggyakrabban az Escherichia coli, ritkáb-

ban egyéb baktériumok, mint Staphylococcusok, Strep-

tococcusok, Proteusok, Klebsiella fajok okozhatják. Kevert 

fertőzések is előfordulnak.

A fertőzésen korábban átesett állatokban ismételten fel-

lobbanhatnak.

Gyakrabban jelentkezik a nőstény állatokban, mert nekik  

lényegesen rövidebb a húgycsövük.

Az ivarzás során megfigyelt csökkent immunitás hajlamo-

sít rá.

Elősegíti a vizeletpangás és a húgykövesség.

Mi okoz húgyúti 

ferto”  zést kutyákban 

és macskákban?

1

2

3

4

5



www.biogenicvet.com

Hogyan segít a BiogenicVET 

Vetamanoza, UrinoDog és UrinoCat a 

ferto”  zések leküzdésében?

Mindhárom termék tartalmaz D-mannózt, egy természetes ere-
detű szacharidot. A D-mannóz változatlan formában szívódik fel 
a bélcsatornából és választódik ki a vizeletbe. A D-mannóz be-
vonatot képez a hólyag falán és megakadályozza a baktériumok 
kitapadását. Másrészt a D-mannóz molekulák rátapadnak a coli 
baktériumokra, így azok a következő vizeletürítés során távoznak 
a hólyagból.

Az UrinoDog és az UrinoCat tartalmaz glükózamin-szulfátot 
is, ami stimulálja a hólyag nyálkahártyán a glükózamino-glikán 
szintézisét, amely gátolja a nyálkahártyában a baktériumok kita-
padását.

Az UrinoDog-ban ezen felül van tőzegáfonya-kivonat, ami erős 
antioxidáns, az UrinoCat-ben pedig medveszőlő kivonat, ami a 
húgyútakban antiszeptikus hatású hidrokinonná alakul át.



Hogyan juthatok hozzá 

a Vetamanoza, az UrinoDog és 

UrinoCat termékekhez?

Ezek a termékeink vény nélkül kapható takarmány kiegészí-
tők, amelyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnereinken 
keresztül, valamint állatpatikákban forgalmazunk.

AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

  ®

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/



