
  ®

Segítség a kutyák 

és macskák 

veseelégtel
enségében

Renitine és Renal 



Segítség a kutyák 

és macskák 

veseelégtelenségében

Honnan tudom, hogy 

a kedvencemnek 

veseelégtelensége van?

Hogyan segítik a BiogenicVET 

Renitine és Renal a kedvencem 

veseelégtelenségében?

Az idült veseelégtelenség az idős kutyák egyik leggyakoribb meg-
betegedése, amely fokozatosan alakul ki, és sokáig tünetmentes 
lehet – az állatorvosi vizsgálat során elvégzett laborvizsgálat azon-
ban egyértelműen kimutatja. Súlyos formájában feltűnő az állat 
gyengesége, fáradékonysága, mély és ritka légzése, a gyakori vi-
zeletürítés, kiszáradás. A vérben felszaporodó karbamid a bőrön 
és a nyálkahártyákon kiválasztódik, vizeletszagúvá válik a bőr és a 
lehelet. Feltűnőek a szájüregben megjelenő fekélyek. A vér ionház-
tartásának megváltozása szívritmuszavarokhoz vezethet.

A BiogenicVET Renitine és Renal kétféle hatóanyagot tartalmaz.  
A chitosan egy szacharid karakterű természetes anyag, amely jelen-
tősen csökkenti a vérben felhalmozódott kreatinin szintjét.

A magnézum-karbonát megköti a bélcsatornában a táplálékkal 
bevitt foszfát ionokat, így csökkenti azok felszívódását a keringés-
be. A veseelégtelenségben felhalmozódó foszfát savas irányba 
tolja el a vér pH értékét, amely életveszélyes acidózishoz vezet.  
A foszfátfelszívódás korlátozása ezt az állapotot előzi meg.

A BiogenicVET Renitine port a táplálékba keverve kell beadni 
a beteg állatnak, naponta kétszer. Az adagoláshoz használja a 
mellékelt adagoló kanalat.

A BiogenicVET Renal tablettát naponta kétszer 
adja be az állat szájába, illetve összetörve keverje 
az állat eledelébe.

BiogenicVET 
Renitine 

BiogenicVET 
Renal 

Bakteriális fertőzések. Ezek a kórokozók vese- és vesemedence 
gyulladást okoznak, amely a veseszövet elhalásával jár.

Kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség. Ezek a folyama-
tok a vese érhálózatának károsodását okozzák, ami a veseszö-
vet lassú elhalásával jár. A veseszövet nem képes regeneráció-
ra, az állapot folyamatosan súlyosbodik.

Autoimmun kórképek. Az immunrendszer „kisiklása” miatt a vé-
dekező rendszer a veseszövetet támadja meg és fokozatosan 
elpusztítja.

Öregedés. A veseszövet spontán is fogyatkozik, mert az el-
pusztult nefronok helyett nem képződnek újak. Ez azonban 
önmagában nem szokott veseelégtelenséghez vezetni, mert 
a veséknek óriási a tartalék kapacitása.

Mi okoz idült 

veseelégtelenséget 

a kisállatokban?

Hogyan használjam 

a BiogenicVET Renitine 

és Renal készítményeket?
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Hogyan juthatok hozzá  

a BiogenicVet Renal és Renitine
 

termékekhez?

Ezek a termékeink vény nélkül kapható takarmány kiegészítők, 

amelyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnereinken keresz-

tül, valamint állatpatikákban forgalmazunk.



AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

  ®

Segítség a kutyák 

és macskák 

veseelégtel
enségében

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

