
תזונה

Utheral plugs

מחלות דרכי השתן התחתונות
גורמי סיכון סימנים קליניים נפוצים בכלבים ובחתולים

הטלת שתן לא מכוונת	 
ניסיונות חוזרים להטיל שתן	 
שתן דמי	 
קושי וכאב במהלך הטלת שתן	 

גב מקומר

ראש מורכן 
מטה

תמונת מנח הגוף האופייני בחתולים 
הסובלים ממחלות דרכי השתן

מנח גוף מכופף

רגליים מיושרות

משקל גוף עודף	 
סטרס סביבתי )בעיקר בחתולים(	 
רמה גבוהה מדי של מינרלים מסויימים במזון	 
צריכת מים נמוכה מדי	 
נטייה טבעית של הגזע	 

בכלבים
זיהום של 

)UTI( דרכי השתן

בחתולים

אבני סטרווייט

אבני קלציום 
אוקסלט

שלפוחית שתן בריאה 
בכלבים ובחתולים

דלקת אידיופתית של 
)FIC( השלפוחית

תורמים לשיפור באיכות החיים 
של כלבים וחתולים הסובלים ממחלות דרכי השתן התחתונות

המסת אבני סטרווייט או 
הסרה של אבנים בניתוח

רמת מינרלים מבוקרת

אופטימיזציה של pH השתן

מרכיבים התורמים להפחתת הסטרס

חומצות שומן אומגה-3 משמן דגים

GAGs )גלוקוזאמינוגליקנים(

טכנולוגיית בקרה של משקל הגוף 

הפחתת אבני הבניין של קריסטלים ושל אבנים בדרכי השתן

סיוע להמסת אבני סטרווייט והפחתת הסיכון לחזרתיות

סיוע בהתמודדות עם סטרס סביבתי בחתולים

סיוע לשבירת מעגל הדלקת 

אספקת אבני הבניין של דפנות השלפוחית

סיוע להגעה למשקל היעד ולשמירה עליו

טיפול 
אנטיביוטי

פרומונים 
והעשרה סביבתית 

העלאת 
צריכת המים

לחתולים נטייה מוגברת להיווצרות הפרעות תפקוד של דרכי השתן. למידע נוסף על מחלת דרכי השתן התחתונות ועל 
 Hillspet.co.uk היכנסו לאתר Hills Prescription Diet התמיכה התזונתית של מוצרי

www.vetmarket.co.il
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טיפים
שיעזרו להפחתת הסטרס

אצל החתול שלכם 

ספקו מענה לצורך שלהם בגירוד
 פעולת הגירוד משחררת פרומונים 

ועוזרת להם להרגיש שמחה

דאגו לארגז צרכים מרווח ונקי
כי לחתולים יש סטנדרטים גבוהים 

צרו סביבת משחק
עזרו להם להיות אקטיביים ולמצוא עניין בסביבתם

דאגו למושב ליד החלון
כי חתולים אוהבים לצפות בעולם 

שבחו אותם על התנהגות טובה
חתולים נהנים לזכות בהערכה ותשבוחות

עזרו להם להגיע למקומות גבוהים
 חתולים אוהבים לטפס לנקודות גבוהות 

ולצפות בנו מלמעלה  

תנו תשומת לב לעיצוב הבית
דאגו להרחיק בין פינת האוכל ופינת הצרכים

מקומות מחבוא
 כמו כל אחד מאיתנו, גם חתולים רוצים מדי פעם 

להתנתק ולהתחבא מהעולם

דאגו לכל מחסורם
 דאגו להם לאספקת מזון לפי צרכיהם, מים טריים 

קרירים וזמינים וארגז צרכים לכל אחד מחתולי הבית

 האכילו במזון
 Hills Prescription Diet c/d Urinary Stress + Metabolic

לסיוע בהפחתת תופעות של סטרס וחרדה

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר
למידע נוסף על תזונה ייעודית התומכת בבריאות דרכי השתן 

Hillspet.co.uk היכנסו לאתר www.vetmarket.co.il


