UroCeum
Kup w naszym sklepie
UroCeum - Mieszanka paszowa uzupełniająca
– dietetyczna dla psów i kotów
Wspomaga układ moczowy u psów i kotów
Skład w 1ml:
Żurawina (mikrokapsułkowany, skoncentrowany wyciąg z żurawiny) – 50mg
Wyciąg z pietruszki– 50 mg
Glukozamina– 75 mg
L-teanina– 15 mg
MSM - 50 mg
Bez dodatku barwników i aromatów.
Zastosowanie:
Składniki zawarte w UroCeum wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
moczowego u psów i kotów, mogą być stosowane:
- u zwierząt z tendencją do stanów zapalnych dolnych dróg moczowych i
nawracających zakażeń dróg moczowych
- u zwierząt z tendencją do krystalurii i kamicy dróg moczowych
- wspomagająco przy stanach zapalnych dolnych dróg moczowych
- wspomagająco przy chorobach dolnych dróg moczowych kotów (FUS/FLUTD –
feline lower urinary tract disease), w tym przy idiopatycznym/śródmiąższowym
zapaleniu pęcherza moczowego (FIC - feline interstitial cystitis)*
- osłonowo u zwierząt po zabiegu cewnikowania dróg moczowych oraz po
zabiegach urologicznych (po konsultacji z lekarzem weterynarii)
Właściwości:
Unikalna kompozycja 5 składników, które zapewniają wielokierunkowe działanie
wspomagające układ moczowy u psów i kotów:
- ograniczają adhezję bakterii uropatogennych (np. E.coli) do ściany pęcherza
moczowego
- ułatwiają eliminację drobnoustrojów z dróg moczowych
- sprzyjają regeneracji bariery ochronnej pęcherza moczowego
- wspierają naturalną odporność układu moczowego na infekcje
- wykazują naturalne działanie moczopędne
- ułatwiają eliminację kryształów i toksyn z układu moczowego
- przyczyniają się do utrzymania zdrowych dróg moczowych
Żurawina zawiera substancje o udowodnionym działaniu antyadhezyjnym
wobec bakterii uropatogennych. Opatentowany wyciąg z żurawiny zawarty w
UroCeum jest pozyskiwany z całych owoców żurawiny, standaryzowany do
zawartości 7,2% proantocyjanidyn. Jest to jedyny, skoncentrowany wyciąg z
żurawiny, w którym zastosowano opatentowaną technologię mikrokapsulacji.
Dzięki temu aktywne substancje wykazują wysoką biodostępność - cenne
proantocyjanidyny (PAC) oraz polifenole są chronione przed zniszczeniem przez
kwas żołądkowy. Aktywne składniki ekstraktu zapobiegają przyleganiu bakterii
(np. Escherichia coli) do nabłonka dróg moczowych. Ich mechanizm działania

polega na łączeniu się z receptorami powierzchniowymi komórek bakterii, co
blokuje zdolność bakterii przylegania do nabłonka błony śluzowej pęcherza
moczowego. W ten sposób żurawina ułatwia eliminację bakterii z dróg
moczowych, chroni przed namnażaniem drobnoustrojów i rozwojem zakażenia.
UroCeum to jedyny taki produkt dla psów i kotów z mikrokapsułkowaną
żurawiną.
Glukozamina jest prekursorem glikozaminoglikanów wchodzących w skład
warstwy ochronnej dolnych dróg moczowych, sprzyja regeneracji i
uszczelnieniu bariery ochronnej pęcherza moczowego, co zmniejsza
przepuszczalność dla drobnoustrojów i innych szkodliwych czynników,
mogących wywoływać podrażnienie i stan zapalny pęcherza moczowego.
MSM stanowi źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów i
posiada naturalne właściwości antyoksydacyjne.
L-teanina łagodzi stres i wykazuje szereg korzystnych właściwości wpływając
na poprawę nastroju, zmniejszenie lęku i niepokoju: zwiększa poziom GABA
(neuroprzekaźnik hamujący, obniża stany lękowe), zwiększa stężenie glicyny
(neuroprzekaźnik hamujący, odpowiada m.in. za uczucie spokoju), może
wykazywać działanie neuroprotekcyjne, zwiększa aktywność fal mózgowych
alfa (stan relaksu, ale bez uczucia senności). Ma to szczególne znaczenie u
kotów, u których stres jest istotnym czynnikiem mogącym nasilać lub
indukować wystąpienie objawów FLUTD*.
Wyciąg z pietruszki wspiera funkcje wydalnicze nerek i wykazuje naturalne
działanie moczopędne, dzięki czemu wspomaga usuwanie toksyn i
wypłukiwanie drobnoustrojów z dróg moczowych.
Sposób podawania:
Przed użyciem wstrząsnąć. Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem
weterynarii.
Koty: 1ml/5kg m.c.
Psy: 2ml/10kg m.c.
Wspomagająco przy stanach zapalnych dróg moczowych stosować przez 3-4
tygodnie lub zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii. Profilaktycznie u
zwierząt z tendencją do stanów zapalnych dróg moczowych może być
stosowany przez dłuższy czas. Zalecany czas stosowania: do 6 miesięcy. Po
cewnikowaniu podawać przez 5 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza
weterynarii.
Produkt można podawać zmieszany z karmą lub bezpośrednio do jamy ustnej.
Należy zapewnić stały dostęp do wody do picia. Strzykawkę dozującą należy
umyć po każdym użyciu.
Skład: Woda, sacharoza, siarczan glukozaminy, polidekstroza, dimetylosulfon
(MSM), produkty przetwarzania roślin: wyciąg z pietruszki (Petroselinum
sativum), żurawina (Vaccinium macrocarpon, mikrokapsułkowany,
skoncentrowany wyciąg), L-teanina; Dodatki: 1a: kwas cytrynowy (E330),
sorbinian potasu (E202), 1e: guma ksantanowa (E415). Zawartość i rodzaj
substancji zakwaszających mocz: wyciąg z żurawiny 50mg/ml.
Składniki analityczne i poziomy: Białko surowe <0,5%, Włókno surowe 1%,
Oleje i tłuszcze surowe <0,5%, Popiół surowy <0,5%, Zawartość wilgoci 67%,
Wapń <0,1%, Fosfor <0,1%, Sód<0,1%, Magnez <0,1%, Potas: 1,7%, Chlorki:
1,2%, Siarka: 3,4%.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
suchym i zacienionym miejscu.
Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dystrybutor i podmiot odpowiedzialny za etykietowanie:
ScanVet Poland Sp. z o.o., Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno, tel.
614264920, WNI: PL3003182p. Wytwórca: Zakład Produkcyjny, Kosewo 144,
05-190 Nasielsk, WNI: αPL1414002p
Opakowania: Butelka 100ml ze strzykawką dozującą
Bezpłatna informacja na temat produktu: www.scanvet.pl

* Choroba dolnych dróg moczowych (FLUTD/FUS), w tym
idiopatyczne zapalenie pęcherza u kotów (FIC), jest schorzeniem o
skomplikowanym podłożu. Czynnikami sprzyjającymi nasileniu
objawów jest m.in. stres, a także zmiany w budowie warstwy
ochronnej błony śluzowej pęcherza, w której skład wchodzą
glikozaminoglikany (GAG). Ta warstwa ochronna pełni istotną funkcję
– aktywnie chroni przed przenikaniem szkodliwych składników moczu,
osadzeniem się drobnoustrojowych czy kryształów, z których mogą
powstawiać kamienie moczowe. Zaburzenie bariery ochronnej
pęcherza moczowego sprzyja podrażnieniu głębszych warstw
pęcherza przez składniki moczu oraz rozwojowi stanu zapalnego. U
kotów cierpiących z powodu tego schorzenia bardzo ważne jest
przestrzeganie zaleceń lekarza weterynarii, zachęcanie kota do
pobierania odpowiedniej ilości wody (np. rozstawiając większą liczbę
misek z wodą, stosując specjalne poidełka i wodne fontanny),
zapewnienie spokojnego, komfortowego otoczenia i ograniczenie
stresu.

http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/suplementypielegnacja/zwi
erzeta-towarzyszace/rid,150.html

