Complementary feed for cats and kittens

ANTI-HERPES
W trosce o zdrowie kota.

ANTI-HERPES zawiera aminokwas L-lizynę niezbędny dla kociąt
i kotów dorosłych, który pełni szereg ważnych funkcji w ich organizmie. Udowodniono, że L-lizyna zmniejsza siewstwo wirusa FHV-1
u zakażonych kotów, ogranicza jego replikację oraz skraca całkowity
przebieg infekcji wirusowej.
STOSOWANIE:
Kocięta: podawać mieszając z karmą ½ miarki preparatu dwa razy
dziennie.
Koty: podawać mieszając z karmą 1 pełną miarkę preparatu dwa razy
dziennie.
Jedno opakowanie wystarcza na dwa miesiące dla kociąt
i jeden miesiąc dla dorosłych kotów.
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Zadbaj o zdrowie i komfort
Twojego kota.

ANTI-HERPES = profilaktyka i wspomaganie leczenia
zakażenia herpeswirusem.
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Polska innowacyjna marka
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Dystrybutor marki Vetfood:
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NOWOŚĆ

ANTI-HERPES
preparat stymulujący układ odpornościowy
kotów i zapobiegający
wystąpieniu objawów
herpeswirozy.
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Dlaczego herpeswirus
FHV-1 jest niebezpieczny
dla Twojego kota i jakie
choroby wywołuje?

Co nasila reaktywację wirusa i zwiększoną
zachorowalność?
Stres psychiczny (podróż, przeprowadzka, wystawy, nowe miejsce,
zmiana właściciela),

Zakażenie Herpeswirusem kocim (FHV-1) jest najczęstszą przyczyną infekcji układu oddechowego i oczu. Herpeswirus kotów wywołuje tzw. koci
katar, czyli zapalenie jamy nosowej i tchawicy oraz jest również uważany za
główną przyczynę zapalenia spojówek i rogówki u tego gatunku.
Zakażenie jest dożywotnie, a objawy nasilają się w okresach zwiększonego
stresu i osłabienia układu odpornościowego. Przebieg i czas trwania choroby
zależy od wieku, ogólnej kondycji oraz odporności kota. Nieleczone choroby wywołane przez herpeswirus mogą prowadzić do zapalenia płuc, dlatego nie należy
lekceważyć pierwszych objawów kociego kataru.

W jaki sposób możemy zmniejszyć ryzyko
zakażenia herpeswirusem FHV-1?
Szczepienia profilaktyczne,
Odpowiednia dieta i suplementacja,

Stres fizyczny (wybuchy fajerwerków, zmiana pogody, temperatury otoczenia)

Stosowanie preparatów immunostymulujących,

Nieodżywienie,

Dobre warunki bytowe,

Zagęszczenie zwierząt (schroniska, hodowle),

Unikanie nadmiernego zagęszczenia zwierząt.

Zakażenie kociąt od matki nosicielki,
Ciąża i karmienie,
Nieodpowiednia dieta,
Brak szczepień.

FHV-1 = feline herpesvirus type 1
(Herpeswirus kotów typu 1)

Twój kot
zaczął kichać i ma załzawione oczy?
Do tego przestał się bawić ulubioną zabawką?
To może być koci katar…

Osłonka lipidowa
Nukleokapsyd

Tegument
DNA

Jakie są najczęściej spotykane objawy
zakażenia FHV-1 u kociąt i dorosłych
kotów?
Kichanie,
Wyciek z nosa,
Kaszel,

gD

gB

gH, gL

Glikoproteiny – osłonka białkowa

gC

Zapalenie spojówek,
Trudności w oddychaniu, ogólne złe samopoczucie, spadek apetytu.

Opakowanie zawiera miarkę

