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צרו עמנו קשר!

הצטרפו אלינו ב-       
הילס מזון לכלבים וחתולים

בקרו באתר
HillsPet.co.uk 
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חתול

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר
תזונה ייעודית התומכת בבריאות דרכי השתן 

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר

הבדלים שניתן לראות, להרגיש ולבטוח בהם מהם הגורמים לסטרס בחתולים?

מצבי סטרס עלולים לגרום להופעה או 
להחמרה של מחלות של דרכי השתן 

התחתונות בחתולים 

פריצת דרך 
בתמיכה בבריאות 

דרכי השתן

תזונה מבוססת ביולוגיה
 הפיתוח של כל מוצרי Hill's נעשה בידי צוות של וטרינרים, 

מומחים בתזונה ומדעני מזון. 

מערכת יחסים תחרותית עם חיות בית נוספות
חתולים בבתים מרובי חיות עשויים להימצא בתחרות על מזון, על גבולות 

טריטוריה, על ארגז צרכים נקי ואפילו על תשומת לב של בעליהם

התמודדות עם שינויים גדולים בסביבת החיים
למשל כניסה של חיית מחמד חדשה הביתה, מעבר דירה, הצטרפות בני 

משפחה נוספים, שיבוש בסדר יום קבוע

רעשי רקע
החל מאירוע הנתפס בעיננו כשגרתי כגון מסיבה בבית סמוך ועד לרעש 

סביבתי קשה בשל שיפוץ דירה או מבנה בקרבת הבית, רעשים רמים 
יכולים להוות טריגר לסטרס  

שעמום
סביבה שתאפשר פריקת עודף אנרגיות תעזור לחתולים, למשל לוח מיוחד 

לשיוף ציפורניים או זמני משחק קבועים עם בעליהם

מרכיבים המסייעים להפחתת הסטרס
 הוספת L-tryptophan והידרוליזט חלבון חלב במוצר

c/d Urinary Stress+Metabolic לחתולים, מסייעת להפחתת 
הסטרס

רמת מינרלים מבוקרת
רמה מבוקרת של מגנזיום, סידן וזרחן מסייעת להפחתת 

כמות אבני הבניין של קריסטלים ושל אבנים

עידוד pH אופטימלי של השתן
מסייע להמסת אבני סטרווייט בשלפוחית השתן ותורם 

להפחתת היווצרות פלאגים על ידי הפחתת הסיכון 
   FIC לקריסטלים ולאפיזודות חוזרות של

חומצות שומן אומגה-3
רמה גבוהה של חומצות שומן אומגה-3 מסייעת להפחתת 

דלקת ואי נוחות 

הקשר שבין סטרס לבעיות של דרכי השתן התחתונות 

כיצד מוצרי Hill's Prescription DIet c/d יכולים לעזור:

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

צוות חיות המחמד שלנו
 המרכז הגלובלי לחקר התזונה של חיות מחמד מסייע לפיתוח 

מזון אשר הינו צעד קדימה לחיים הטובים ביותר.

Hill's - מזון, מחסה, אהבה
Hill's מספקת תזונה התורמת לשיפור באיכות החיים

ומסייעת לחיות מחמד בבתי מחסה במציאת בית חם ואוהב.

שיעזרו להפחתת הסטרס אצל החתול שלכם
טיפים10

דלקת שלפוחית השתן תגרום להגברת 
מסרים עצביים חוזרים מהשלפוחית אל 

מערכת העצבים המרכזית, תהליך אשר יגביר 
את תחושת הסטרס בחתול 

הגירוי העצבי העובר מהמוח 
אל שלפוחית השתן יגבר 

בחתול המצוי בסטרס



גורמים בעלי השפעה על דרכי השתן:
עודף משקל	 
סטרס בחתולים	 
נטייה של הגזע	 

סוגים מסויימים של מזונות	 
 •  החלפת המזון צריכה להתבצע בהדרגה על פני תקופה צריכת מים מועטה	 

של כ -7 ימים
•  ערבבו בהדרגה כמות עולה של המזון החדש עם כמות פוחתת של 

המזון הקודם )לחתולים מומלץ להציע מזון חדש בצלחת נפרדת( 
•  כמות המזון המומלצת ליממה רשומה על אריזת המוצר

האיור מציג המלצה כללית בלבד. ליצירת תוכנית מעבר ספציפית 
בהתאם לצרכים של חיית המחמד שלכם, פנו לצוות המרפאה 

הווטרינרית.

מעבר מהמזון הנוכחי אל המזון החדש:

יום 7ימים 5-6ימים 3-4ימים 1-2

הקודם הקודם הקודם

HILL’S

HILL’S

HILL’S

HILL’S

 מסייעים להפחתת 
 הסטרס בחתולים 

 עם מזון בטעם נהדר
 שלא יוכלו לעמוד בפניו

 ניהול מצבי הפרעות תפקוד 
של דרכי השתן

 )LUTD( ובכלבים )FLUTD( מחלת דרכי השתן התחתונות בחתולים
היא שם כוללני למגוון של מצבים דלקתיים ומחלתיים של דרכי השתן 

התחתונות. לעיתים FLUTD ו- LUTD נגרמים בשל נוכחות אבנים 
בדרכי השתן, כאשר אבני סטרווייט ואבני קלציום אוקסלט הן הנפוצות 
 FIC-Feline Idiopathic( ביותר. בחתולים, דלקת שלפוחית אידיופתית

  .FLUTD היא הצורה הנפוצה ביותר של )Cystitis

הטלת שתן 
ברחבי הבית

 כאב 
בהטלת שתן

הטלת שתן שתן דמי
תכופה

כשמדובר בהפרעות תפקוד של דרכי השתן, לא קיים פתרון כוללני. 
קיימת חשיבות רבה לתהליך של שיתוף פעולה ביניכם לבין צוות 

המרפאה כדי להצליח בבניית תכנית תמיכה המותאמת לצרכי חיית 
המחמד שלכם. 

FLUTD/LUTD הבנת המחלות

 סימנים נפוצים של הפרעות תפקוד 
בדרכי השתן

מתאים לכלבים הסובלים מבעיות בדרכי השתן 
התחתונות

מזון התומך בהפחתת הסיכון של אבני סטרווייט 
וקלציום אוקסלט המאופיין בטעימות גבוהה 

במיוחד!¹

מתאים לכלבים הסובלים מהשמנת יתר ומבעיות 
בדרכי השתן התחתונות 

מזון התומך בהפחתת הסיכון לאבני סטרווייט 
וקלציום אוקסלט וכן בעל יעילות מוכחת קלינית 

כמסייע להפחתת משקל הגוף ב-13% תוך 60 
ימים.²

 מתאים לכלבים הסובלים מאבני סטרווייט גדולות 
או מרובות

 מזון המסייע להמסת אבני סטרווייט 
בשלפוחית השתן

מתאים עבור כלבים הסובלים מאבני אוראט או 
ציסטאין

מזון המסייע להפחתת הסיכון להתגבשות אבני 
אוראט וציסטאין

1 בהשוואה לנוסחה הקודמת של ™c/d לכלבים . בדיקת העדפת טעם, אפריל 2017
.Hill’s Pet Nutrition, Inc. ,2 הנתונים מצויים בארכיון החברה

מגוון מוצרי ™Prescription Diet לתמיכה 
בבריאות דרכי השתן התחתונות

מתאים עבור חתולים הסובלים מאבני סטרווייט 
מרובות או גדולות

מזון שיעילותו מוכחת קלינית כמסייע להמסת 
אבני סטרווייט תוך החל מ-6 ימים4

 FLUTD-מתאים עבור חתולים הסובלים מ 

 מזון שיעילותו מוכחת קלינית כמסייע להמסת 
אבני סטרווייט תוך החל מ-7 ימים3

בהתחשב במצבו הקליני של חתולכם, ייתכן וצוות המרפאה ימליץ על 
.Prescription Diet™ מזון אחר ממגון מוצרי

3                           Lulich JP, Kruger JM, MacLeay JM, et al. Efficacy of two commercially available,
low-magnesium, urine acidifying dry foods for the dissolution of struvite uroliths in cats. J Am Vet Med 
Assoc 2013; 243:1147-1153.

 Hills Pet Nutrition, inc 13 ימים בממוצע. הנתונים מצויים בארכיון החברה
5  Kruger JM, Lulich JP, Merrills J, et al. Comparison of foods with differing nutritional profiles for long-term 

management of acute nonobstructive idiopathic cystitis in cats. J Am Vet Med Assoc 2015;247(5):508–517.

 FLUTD-מתאים עבור חתולים הסובלים מ
המשלב סטרס, במקביל להשמנת יתר או נטייה 

להשמנת יתר

 מזון שיעילותו מוכחת קלינית כמסייע
        FIC להפחתת הסימנים הקליניים של 

ב-589% במקביל לתמיכה בהפחתת משקל הגוף 
ב-11% תוך 60 ימים2. 

המזון מכיל רכיבים ייחודיים התומכים בהפחתת 
סימני סטרס

c/d Urinary Stress + Metabolic

c/d Multicare + Metabolic

4

  27 ימים בממוצע


