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בריאות דרכי השתן 
התחתונות

זיהיתם חסימה?

ההזדמנות המגולמת 
בהפרעות תפקוד של דרכי השתן התחתונות

אנחנו מזהים הזדמנות
לפריצת דרך 

יותר מ-

ברחבי העולם, סובלים מהפרעות תפקוד של דרכי השתן התחתונות1

 בעיות בדרכי השתן התחתונות הן הסיבה מס' 1 בשכיחותה 
לביקור רפואי של חיית המחמד במרפאה2

מיליון 
חתולים

מיליון 
כלבים
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בין גורמי הסיכון העיקריים
מצויים השמנת יתר וסטרס

 סטרס בחתולים יכול להשפיע גם על מערכת העצבים המרכזית 	 
וגם על שלפוחית השתן

 שכיחות מכלול המחלות FLUTD גבוהה פי 1.5 בקרב חתולים הסובלים 	 
מעודף משקל לעומת חתולים רזים3

הסיכון לאבני קלציום אוקסלאט גבוה פי 2 בקרב כלבים הסובלים מעודף משקל4	 

לפרוץ 
את המחסומים

 המגוון הרחב והמוכח קלינית של מוצרי
Hill’s Prescription Diet c/d מסייע לניהול 

מצבי הפרעות תפקוד של דרכי השתן התחתונות

המזון היחיד שיעילותו מוכחת קלינית כמסייע 	 
להפחתת חזרתיות של הסימנים הקליניים של דלקת 
אידיופתית של דרכי השתן בחתולים )FIC( ב-89% 5 

מסייע להמסת אבני סטרווייט תוך החל מ-7 ימים 	 
בלבד )27 ימים בממוצע(6

תזונה המסייעת להמסת אבני סטרוויט	 
תומכת בהפחתת הסיכון להתגבשות 	 

אבני סטרוויט ואבני קלציום אוקסלט
 מועשרת בחומצות שומן מקבוצת 	 

אומגה-3 לסיוע בשבירת מעגל הדלקת

תזונה המסייעת להפחתה של 13% 	 
ממשקל הגוף תוך 60 יום 9

תזונה המאגדת בתוכה את מלוא 	 
 Metabolic העוצמה הטכנולוגית של 

 c/d Multicare ושל

 תזונה המסייעת להפחתה של 11% ממשקל הגוף 	 
תוך 60 יום 7,8

תזונה המאגדת בתוכה את מלוא העוצמה הטכנולוגית 	 
 c/d Urinary Stress ושל Metabolic של

 Hill's שירות חברת 
לתמיכה בידע האבחוני  

 אנליזה 
 להרכב אבני 
דרכי השתן

Urolithcenter.org

MUC מעל מיליון אבנים עברו אנליזה במרכז 
)MINNESOTA UROLITH CENTER(, כחלק 

ממחקר המרכז למציאת אפשרויות לא פולשניות 
לאבחון ולטיפול במצבי אבנים בדרכי השתן.

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

 היכנסו לאתר Hillspet.co.uk או צרו קשר עם שרות הלקוחות 
www.vetmarket.co.il של וטמרקט בטלפון 03-9393000 או באתר


