WOYK FF
Vážený chovate¾,

ïakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázal(-a)
kúpou prípravku arthronis kåbový program. Jeho kúpou ste
urobil(-a) správny krok starostlivosti o kåbový systém Vášho
psa.

Príèinou opotrebovania kåbov (artrózy) Vášho psa je hlavne
nepomer medzi námahou a stavom kåbov, prípadne výkonnosti
kåbov. K rozvoju artrózy môžu tiež prispieva•: príliš vysoké
za•ažovanie kåbového systému psa, šport a príliš vysoká
hmotnos• (u ve¾kých plemien), nadváha, rovnako ako starnutie.
Pretože zápalové procesy nie sú vo väèšine prípadoch príèinou
vzniku opotrebovania kåbov, je pravdepodobné, že vlastnou
príèinou ochorenia je mechanické opotrebovanie chrupky.
Tak môže nasta• vznik zápalovej reakcie v kåbe, ako aj zmena
a zvýšenie napätia v okolitých mäkkých tkanivách s viac èi menej
vyhranenými bolestivými problémami. Vo všetkých týchto
prípadoch je vhodné používa• prípravok arthronis kåbový
program.

1. Èo je:
arthronis fáza 1?
arthronis fáza 1 je prípravok novej generácie urèený
k dlhodobej starostlivosti o kåby Vášho psa. Je vhodný pri
problémoch s kåbmi a osteoartróze vo všetkých
lokalizáciách, obsahujúci unikátnu kombináciu troch
úèinných látok: D-Glukosamin sulfát x 2 KCl, MSM
a Lactomin.
Úèinné látky: D-Glukosamin sulfát x 2 KCl,
Methylsulfonylmethan, Lactomin.
60 CANIS tabliet so syrovou príchu•ou
Zloženie: D-Glukosamin sulfát x 2 KCl,
Methylsulfonylmethan, Lactomin 80%, celulóza
mikrokryštalická, kroskarmelóza sodná so¾, stearan
horeènatý, povidon, mastenec, želatína, sorbitol,
hypromelóza, etylcelulóza, prášková syrová aróma.
arthronis fáza 2?
arthronis fáza 2 je prípravok urèený k regenerácii
kåbových povrchov a mazív tým, že kåbu dodáva výživné
látky. Mal by sa zaèa• podáva• po ukonèení podávania
D-Glukosamin sulfátu, ako prevencia v šteòacom veku.
Obsahuje kombináciu troch úèinných látok:
Hydrolyzovaný kolagén, MSM a Lactomin.

Cie¾om je pôsobi• proti postupujúcemu opotrebovaniu
chrupky a zabráni• tak postupnému znižovaniu pohyblivosti
a zmierni• pribúdajúce bolesti, alebo ich drža• na èo najnižšej
hladine.
Arthronis kåbový program sa skladá z 3 unikátnych produktov:
arthronis fáza1, arthronis fáza 2 a arthronis ACUTE.

Úèinné látky: Hydrolyzovaný kolagén, Methylsulfonylmethan
a Lactomin.
60 CANIS tabliet so syrovou príchu•ou.
Zloženie: Hydrolyzovaný kolagén, Methylsulfonylmethan
a Lactomin 80%, kroskarmelóza sodná so¾, stearan
horeènatý, mastenec, povidon, želatína, hypromelóza,
etylcelulóza, prášková syrová aróma.

Aby ste problémy svojho psa odstránili èo najšetrnejšie
a najrýchlejšie, bude k tomu potrebná Vaša aktívna spolupráca:

arthronis ACUTE?

preèítajte si podrobne príbalový leták,
prípravok arthronis fáza 1 a arthronis fáza 2
podávajte pravidelne pod¾a odporúèaní a to celú dobu kúry.
Je vhodné ich vzájomne kombinova•,
pri akútnych bolestiach a silných poškodeniach kåbového
aparátu Vášho psa podávajte prípravok arthronis ACUTE
a to ako v kombinácii s prípravkami arthronis fáza 1 a 2,
tak aj samostatne,
dodržujte dôsledne ïalšie prípadné odporúèania Vášho
veterinárneho lekára a upravte denný stravovací
režim Vášho psa.

Príbalový leták:
Èítajte pozorne celý priložený príbalový leták, pretože
môže obsahova• informácie, ktoré sú pre Vás dôležité.
Tento veterinárny prípravok je vo¾ne predajný.
Na dosiahnutie èo najlepšieho výsledku musí by• prípravok
arthronis používaný v súlade s predpísaným dávkovaním.
Príbalový leták si ponechajte, možno si ho budete potrebova•
preèíta• znova. V prípade, že budete potrebova• ïalšie
informácie alebo radu, opýtajte sa svojho veterinárneho
lekára. V prípade, že nenastane zlepšenie zdravotného stavu
Vášho psa, navštívte svojho veterinárneho lekára.

V tomto príbalovom letáku nájdete:
1. Èo je: arthronis fáza 1, arthronis fáza 2
a arthronis ACUTE?
2. Ako správne používa• arthronis kåbový program?
3. Preèo práve arthronis kåbový program?

arthronis ACUTE je prípravok novej generácie
s vysokým obsahom úèinnej látky Methylsulfonylmethan
(MSM). Táto látka vykazuje silné analgetické (boles•
tíšiace) a antiflogistické (protizápalové) úèinky. Ako prírodné
analgetikum je vhodný k podávaniu ako samostatne,
tak aj v kombinácii s prípravkami arthronis fáza 1
a arthronis fáza 2.
Úèinné látky: Methylsulfonylmethan, Lactomin.
60 CANIS tabliet so syrovou príchu•ou
Zloženie: Methylsulfonylmethan a Lactomin 80%, celulóza
mikrokryštalická, kroskarmelóza sodná so¾, stearan
horeènatý, mastenec, povidon, želatína, hypromelóza,
etylcelulóza, prášková syrová aróma.
D-Glukosamin sulfát x 2 KCl, ktorý je so¾ou tela vlastného
stavebného kameòa D-Glukosaminu a je stavebnou súèas•ou
mnohých telových tkanív, napríklad kåbovej chrupky.
Podaním látky D-Glukosamin nastane ochrana chrupky
Vášho psa, tým aj zlepšenie jeho pohyblivosti a zmiernenie
bolestí.
Hydrolyzovaný kolagén - ktorý priaznivo pôsobí na
regeneráciu spojivového tkaniva tvoriaceho pohybový
aparát psov, slúži k regenerácii kåbových povrchov
a väzív a zmieròuje problémy spôsobené degeneratívnymi
procesmi spojivového tkaniva, ktoré sú príèinou bolestí
pohybového aparátu. Dodáva látky pozitívne pôsobiace
na pohybový aparát, pretože dodáva výživné látky
kostiam kåbového lôžka a vyživuje aj kosti aj chrupky,
èím sa pohyb stáva pre psov menej problematickým.
U psích plemien, ktoré ve¾mi èasto trpia chorobami
pohybového a väzivového aparátu, je ve¾ká šanca pri
podávaní látok potrebných pre výživu kåbov, šliach
aj kostí už od šteòacieho veku, že bude výskyt týchto
chorôb výrazne obmedzený.

®

®

MSM je prírodná látka s preukázanými analgetickými
(boles• tíšiacimi) a antiflogistickými (protizápalovými) úèinkami.
Jej dlhodobé podávanie je, na rozdiel od nesteroidných
antireumatík, úplne bezpeèné pre tráviace ústrojenstvo
Vášho psa. MSM znižuje produkciu mediátorov zápalov,
hlavne interleukínu-1, napomáha zlepšeniu fyzickej
kondície, spevòuje väzy a š¾achy, chráni namáhané kåby
a zlepšuje ich funkciu. Je teda vynikajúcim prostriedkom
pre celkové zlepšenie zdravotného stavu a fyzickej
kondície.
MSM je zároveò jedným zo základných zdrojov organicky
viazanej síry, ktorú organizmus Vášho psa potrebuje
k mnohým metabolickým dejom, akými sú napr. stavba
pazúrov a srsti, chrupiek, ciev a väzív. V neposlednej
miere sa ve¾mi ve¾a zlúèenín síry vyskytuje v nervovom
tkanive a mozgu.
Lactomin je 80% proteínový koncentrát s obsahom sírových
esenciálnych aminokyselín L-Cystein a L-Methionin, ktoré
sú nevyhnutné pre regeneráciu kåbovej chrupky.

2. Ako správne používa• arthronis kåbový program?
Arthronis kåbový program sa skladá z prípravkov:
arthronis fáza 1, arthronis fáza 2 a arthronis ACUTE.
Prípravok arthronis fáza 1, arthronis fáza 2 a arthronis
ACUTE podávajte vždy v tomto dávkovaní:
Malé plemeno (do 25 kg)

1 tableta denne.

Stredné plemeno (25-50 kg)

2 tablety denne.

Ve¾ké plemeno (50-75 kg)

3 tablety denne.

Prípravky arthronis fáza 1 a arthronis fáza 2
podávajte po dobu 2 mesiacov, najskôr arthronis fáza 1,
po ukonèení 2 mesaènej kúry podávajte po dobu 2 mesiacov
prípravok arthronis fáza 2.
Tieto kúry opakujte 1x roène. Pri chronických kåbových
problémoch je vhodné kúry opakova• 2x roène, pri •ažkých
kåbových poškodeniach podáva• prípravky kontinuálne.
V šteòacom veku ako prevenciu je vhodné podáva• prípravok
arthronis fáza 2 po dobu 4 mesiacov.
Prípravok arthronis ACUTE podávajte pri chronických
bolestiach svalov a kåbov, poškodení väzov, nekvalitnej
srsti a pazúrov, podávajte ho po dobu min. 1 mesiaca.
Prípravok arthronis ACUTE môžete súbežne podáva•
s prípravkami arthronis fáza 1 alebo arthronis fáza 2.
Prípravok môžete podáva• aj dlhodobo, až do odznenia
bolestí a problémov Vášho psa.

3. Preèo práve arthronis kåbový program?
a/ Úèinnos•
arthronis fáza 1 obsahuje D-Glukosamin sulfát x 2 KCl.
Jedná sa o najlepšie klinicky overenú úèinnú látku zo skupiny
SYSADOA, tj. symptomaticky pomaly pôsobiacich látok
pri osteoartróze. Rada uznávaných veterinárnych štúdií
preukázali, že D-Glukosamin sulfát x 2 KCl pri dlhodobom
používaní v správnej dávke:

arthronis fáza 2 obsahuje hydrolyzát kolagénu novej
generácie s vysokým obsahom aminokyselín - prolin,
hydroxyprolin a glycin, ktoré sú zásadné pre tvorbu
kolagénu tvoriaceho medzibunkový priestor chrupkovej
aj kostnej hmoty. Kolagénové peptidy ochraòujú a vyživujú
nielen kåbové chrupky, ale celý kåbový systém. Nový
hydrolyzát kolagénu má lepšie chu•ové vlastnosti
a umožòuje rýchlejšie vstrebávanie a intenzívnu aplikáciu
pri pohybových problémoch spôsobených degeneratívnymi
procesmi v spojivovom tkanive. Je vyrobený špecifickou
enzymatickou hydrolýzou. Pri výrobnom procese dochádza
k sterilizácii pôsobením teplôt 140 °. Takto získaný
hydrolyzát je zdravotne úplne vyhovujúci a obsahuje
vo vysokom množstve aminokyseliny - prolin, hydroxyprolin,
glycin, kolagénové peptidy a biogénny tripeptid
glycin-histidin-lysin, ktoré majú schopnos• ovplyvòova•
èinnos• chrupkových a kostných buniek a stimulova• tak
vznik mladých buniek, ktoré syntetizujú fyziologické
kolagény a látky tvoriace chrupkovú a kostnú matrix.
arthronis ACUTE sa vyznaèuje mimoriadne vysokým
obsahom úèinnej látky MSM, èo je prírodná látka
s preukázanými analgetickými (boles• tíšiacimi)
a antiflogistickými (protizápalovými) úèinkami.
Jej dlhodobé podávanie je na rozdiel od nesteroidných
antireumatík úplne bezpeèné pre tráviace ústrojenstvo
Vášho psa.
b/ Komplexnos•
Arthronis je unikátny kåbový program, ktorý komplexne
zais•uje starostlivos• o kåby Vášho psa a umožòuje
individuálne nastavenie lieèby pre potrebu Vášho psa.
c/ Komfortné používanie
Prípravky arthronis kåbového programu sú všetky
vyrábané unikátnou technológiou CANIS tablety, ktoré
sa vyznaèujú:
atraktívnou syrovou vôòou - pes sa riadi predovšetkým
èuchom, preto sú CANIS tablety doplnené syrovým
atraktantom, na ktorý psy ve¾mi dobre reagujú,
ve¾kos• tablety - tableta je relatívne ve¾ká, riadi
sa ve¾kos•ou priemernej granule suchej stravy,
krehkos• tablety - CANIS tablety sú výrazne krehkejšie
než štandardné tablety a to umožòuje psovi rozhryznú•
väèšiu ve¾kos• tablety a potom prehltnú•. Tvrdé tablety,
ktoré nejde ¾ahko rozhryznú• má pes tendenciu vyp¾u•.
farba a povrchová úprava - CANIS tableta je špeciálne
potiahnutá a upravená tak, aby farebne a hmatovo
maximálne pripomínala granulu suchej stravy, ktoré psy
bez problémov prijímajú. Klasické hladké tablety
s atypickou farbou vyvolávajú u psov nedôveru
a väèšinou nie sú psom prijímané.
CANIS tablety sú psami väèšinou dobre prijímané
buï priamo ako forma maškrty alebo v strave, a to
ako suché, tak v konzervách. V 5 -10% prípadov,
kedy pes odmieta príjem tablety akouko¾vek formou,
tabletu jednoducho rozdrvíte lyžièkou alebo špièkou noža
a prášok pridáte do stravy.
CANIS tableta Vám umožní podáva• veterinárny
prípravok dlhodobo, ve¾mi jednoducho bez nepríjemných
rituálov spojených s podávaním klasických tabliet.

znižuje bolestivos• kåbov,
zlepšuje ich hybnos•,
obnovuje štruktúru chrupky, pôsobí protizápalovo
(brzdí aktivitu enzýmov poškodzujúcich chrupku),
zároveò znižuje spotrebu liekov proti bolesti
a umožòuje tak obmedzi• ich nežiadúce úèinky.
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