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  ®



Hogyan segítenek a 

BiogenicVET Cardio készítmények?
A szívműködési zavaroknak az emberhez hasonlóan a kutyákban is 
számos formája létezik – néhány fajtában örökletes formáját is leír-
ták, de az öregedéssel minden fajtában nő a gyakorisága. Ilyenkor 
szükség lehet gyógyszeres beavatkozásra és a megfelelő gyógytá-
pok, takarmány kiegészítők alkalmazására.

A szívizom kóros működése, vérellátási zavara nem feltétlenül okoz 
látványos tüneteket, amennyiben az állat nincsen kitéve jelentős fi-
zikai megterhelésnek – a rendszeres állatorvosi kontrollvizsgálatok 
azonban kimutatják. Az állapot súlyosbodásával a tulajdonosnak 
feltűnhet a kutya fáradékonysága, a futáskor gyorsan jelentkező 
légszomj, lihegés.

A szív pumpafunkciójának romlása miatt már a kevésbé súlyos 
esetekben is csökken a máj és a vese oxigénellátása, ami elfajulást 
okozhat ezekben a szervekben – a helyesen megválasztott takar-
mány kiegészítővel ezen a téren is sokat tudunk tenni a kedvencün-
kért.

A BiogenicVET Cardio kétféle hatáserősségben, ideális összeté-
telben és mennyiségben tartalmazza a szívműködést támogató, 
létfontosságú anyagokat:

Az L-karnitin egy aminosav, amelyet a szervezet a zsírok energiá-
vá alakítására használ. Egyes szerzők a szívbetegség – különösen a 
dilatatív kardiomiopátia – egyik okaként a karnitin- és taurinhiányt 
jelölik meg, jelenlétük feltétlenül szükséges a szív egészségének 
fenntartásához.

A magnézium életfontosságú ásványi anyag, az idegrendszer sejt-
jeinek működésén túl a sejtek membránjának áteresztőképességét 
is szabályozza, hatására nő az érfalak rugalmassága, javul a szívizom 
összehúzódó képessége, megelőzve a szívritmuszavart.

Az E-vitamin mint antioxidáns elősegíti a szabad gyökök közöm-
bösítését, és ezzel csökkenti azt a károsodást, amelyet a szabad 
gyökök okoznak. A tanulmányok rámutattak, hogy a dilatatív kar-
diomiopátiában vagy mitrális billentyű elégtelenségben szenvedő 
kutyáknál eltérés jelentkezik a szabad gyökök termelődése és az 
antioxidáns védelem szintje között. Ezért ajánlott a szívbeteg ku-
tyák étrendjét antioxidánsokkal bővíteni.

A Q10 koenzim esszenciális összetevője a mitokondriumoknak, 
amelyek az energiát biztosító sejtszervek. Előnyös hatása azon ala-
pul, hogy javítja a szívizom energiaháztartását, ezáltal az izommun-
ka hatékonyságát.

Elhízás. Az elhízott kutyák több mint felében kimutatható a szív 
rendellenes működése

Magas vérnyomás. Ez az éltkor előrehaladásával és a túlsúllyal 
gyakoribbá válik. A szívre ható fokozott terhelésnek a szívizom-
zat egyre kevésbé tud megfelelni, a kamrák kitágulnak, és rom-
lik a szív pumpa funkciója.

A szívbillentyűk hibái. Ha a billentyűk nem zárnak megfelelően, 
a szívizom összehúzódásakor a kipumpált vér egy része vissza-
áramlik a pitvarokba, illetve az artériából a kamrába. Mindkét 
esetben csökken a szervekbe eljutó friss vér mennyisége, és a 
szívizomra is fokozott terhelés hárul.

Szívritmuszavarok. Amennyiben a szív ingerületvezető rend-
szere nem továbbítja megfelelően az ingerületet, a pitvarok és 
kamrák összehúzódása rendezetlenné válik, a szív teljesítmé-
nye romlik.

Tágulásos szívelégtelenség (dilatatív kardiomiopátia). A kam-
rák fala elvékonyodik, a kamrák kitágulnak, az izomzat telje-
sítménye, hatásfoka romlik. Összehúzódáskor a vér egy része 
a kamrában marad, a szervek nem jutnak elegendő vérhez, 
oxigénhez.

A szívizomzat vérellátási zavara. A szívizom saját ereiben, a ko-
ronáriákban jelentkező szűkület csökkenti a szív teljesítményét, 
súlyos estben szívizomelhalás (szívinfarktus) is jelentkezhet.
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AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

A BiogenicVET Cardio kétféle hatáserősségben érhető el.  
A BiogenicVET Cardio tabletta 15 kg feletti kutyáknak, a  
BiogenicVET Cardio Small Breeds kapszula pedig 5 kg alatti, 
kistestű kutyák számára. A készítményeket reggel és este, naponta 
kétszer kell az állat szájába a nyelvgyökre tenni, vagy a táplálékba 
keverve megetetni.

Hogyan használjam 

a BiogenicVET Cardio 

készítményeket?
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