
K ronik böbrek hastalığı; yaşlı kedi-

ler başta olmak üzere tüm kedi-

lerde görülebilen, böbreklerin iş-

levini yerine getirememesi sonucunda 

hayvanın hayat kalitesini ciddi anlamda 

düşüren ve ölümle sonuçlanabilen bir so-

rundur. Öyle ki kedilerde karşılaşılan ağır 

ve ölümcül hastalıkların en yaygın neden-

lerinden biri böbrek yetmezliğidir. 

Kedilerde böbrek yetmezliğine bağlı 

olarak gelişen semptomlar açığa çıktığı za-

man böbrek hücrelerinin %75 oranında ha-

sar aldığı bilinir. Dolayısıyla bu kadar hasar 

almış bir organın yeniden eski haline dön-

dürülmesi pek mümkün olmamaktadır. 

Semptomları kontrol altına alabilmek için 

sıvı ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Böb-

rek yetmezliğinde böbreklerin işlevselliğini 

geri kazanıp mevcut sorunun ortadan ta-

mamen kaldırılması pek mümkün değildir. 

YENİÇAĞ

Tedavi yöntemlerinin çoğu; semptomların 

kontrol altına alınmasını, hayat kalitesinin 

artırılmasını ve yaşam süresinin uzatılma-

sını amaçlamaktadır.

Kedilerde yaygın görülen kronik böbrek 

hastalığı ile mücadelede veteriner hekim-

lere, Yeniçağ Ecza’dan büyük destek! Viyo 

Renafelin ve Synbiocure ürünlerinin birlik-

te kullanımı, böbrek yetmezliği ile mücade-

lede büyük önem taşıyor. Çünkü kaliteli bir 

yaşam sürmek tüm kedilerin hakkıdır.

VIYO RENAFELIN
Kronik böbrek hastalığı (KBH)’na eşlik 

eden metabolik sorunlarla mücadelede 

Renafelin, hastalarımıza çok yardımcı olu-

yor. Viyo Renafelin; 

> Fosfatemi ve üremik toksinlerin atılması 

> Hipokalemi ile mücadele 

> Hipertansiyon ile mücadele 
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Kaliteli Bir Yaşam Sürmek
Tüm Kedilerin Hakkıdır.

Hypokalemi,
Hypernatremi

ve Hypertansiyon
ile Mücadele

Fosfatemi ve
Üremik Toksinlerin

Atılması

Yaşam Boyu
Yenilebilirliği Yüksek

Likit Yem Katkısı

İdrar yolu sağlığını destekler. Karaciğer ve safra kesesi destekleyicidir. 
Kolegog özelliği ile kolestrol seviyesinin düşmesinde etkilidir. Güçlü  
bir antioksidandır.

Renafelin 
Viyo

©

Kronik böbrek 
hastalığının yönetiminde 
temel amaç, hastanın 
refahını artırmaktır.

Yazı: Vet. Hekim Dicle Gül Arıcı

Kronik böbrek hastalığına 
nutrisyonel yaklaşım
KRONIK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVIDE KULLANILACAK DESTEK 
ÜRÜNLERI, TEDAVIYI KOLAYLAŞTIRIRKEN AYNI ZAMANDA HAYVANIN 
REFAHINI DA ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.
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> Hipertirodizm ile mücadele 

> Hipernatremi ile mücadele 

> Asidoz 

> Anemi 

> Anoreksi 

> Susuzluk 

> Karaciğer fonksiyonlarının artırılması 

> Sekonder patojenlerle mücadele 

> Yangının azaltılması 

> Kalp ve iskelet kaslarının desteklenmesi 

> Sindirim-bağırsak fonksiyonlarının düzen-

lenmesi 

> Vitamin, provitamin, izmineral açığının ta-

mamlanması gibi pek çok fayda sağlıyor.

Peki bu leziz karışımda neler var?
> Calcium carbonate (%0,55)-phosphate 

binders 

> Potassium carbonate (%0,61) 

> Inulin FOS İM+(%0,6)-Soluble fibre 

> Artichoke extract (%0,2) 

> Cranberry extract (%0,5) 

> L-Carnitine (500 mg/kg) 

> Taurine (1500 mg/kg) 

> DHA (2000 mg/kg)-EPA (3000 mg/

kg)-linoleic acit (5333 mg/kg) 

> Vit. D3 (1350 IU/kg) 

> E vit. (370 mg/kg) 

> C vit. (180 mg/kg), B1 (170 mg/kg), B2 (21 

mg/kg), B3 (102 mg/kg), B5 (25 mg/kg), 

B6 (16 mg7kg), B11-folic acit (11 mg/kg), 

B12 (357 µg/kg), biotin (459 µg/kg), cho-

line cloride (2100 mg/kg) 

> Mn (9 mg/kg), Zn (90 mg/kg), Fe (30 mg/

kg), Cu (6 mg/kg), I (Azaltılmış,1,2 mg/kg) 

öneme sahip Lactobacillus acidophilus ile 

daha geniş etki spektrumu sağlıyor. 

Yoğun Lactobacillus acidophilus CECT 

4529 ve Enterecoccus faecium NCIMB 

10415 kompozisyonu, yüksek kaliteli ve pa-

tentli inülin içeriği ile beraber karnitin ve ta-

urin suplementasyonu ile multifonksiyonel 

ve potent etki sağlar. Kedi ve köpeklerde; 

disbiyozisi ortadan kaldırdığı, bağırsaklar-

da yararlı bakteri kolonizasyonu oluştur-

duğu, sindirimi düzenleyerek karaciğeri 

desteklediği, besin maddelerinin emilimini 

kolaylaştırdığı ve arttırdığı, ishal ve yangısal 

bağırsak hastalıklarının sağaltımında etkin 

rol oynadığı bilimsel araştırmalarla kanıt-

lanmıştır. Sindirim motilitesi, gaz giderilme-

si ve abdominal krampların önlenmesinde 

etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Serotonin ve dopamin üretimini destek-

leyerek duygu durum bozukluklarında et-
kene karşı mücadele eder. Antioksidandır. 
Dermal bariyer güçlendirici olarak etki eder. 
Kötü kolesterolü düşürür. Böbrek yetmezli-
ğinin hiperfosfatemi safhasında, fosfor bağ-
layıcı kapasitesi ile klinik tabloya yardımcı 
olur. Böbrek yetmezliğinde en yıkıcı üremik 
toksin olan indoksil sülfat seviyesini düşürür. 
Tüm bakterilere dual enkapsülasyon uygu-
lanmıştır. Bu sayede sindirim yolu boyunca, 
kolona kadar zarar görmeden ilerler ve ko-
lon bölgesinde açılarak etki gösterir. Birinci 
kapsülasyon bakterileri oksijene karşı korur-
ken, ikinci kapsülasyon asit, baz, ısı gibi me-
kanik etkilere karşı korur. 

Karşı koyulamaz aroması ve lezzeti sa-
yesinde Synbiocure, kedi ve köpekler tara-
fından severek tüketilir. *

YENİÇAĞ

Enterik diyaliz sağlar; böbrek yetmezliğinde en yıkıcı üremik 
toksin olan indoksil sülfat seviyesini minimalize eder.

— KRONİK BÖBREK 
HASTALIĞINDA 
TEDAVİYE EK OLARAK 
KULLANILACAK DESTEK 
ÜRÜNLERİ, HASTALIĞIN 
YÖNETİMİ KONUSUNDA 
FAYDA SAĞLAR.

İndoksil sülfat kalp, damar ve 
organ hasarına neden olur.

İdrar 

BÖBREK

KARACİĞER

KBY

Protein Triptofan İndol Dışkı

KALIN BAĞIRSAK

E. Coli

İndoksil sülfat 
(oksidasyon ve 
sülfasyon)
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SYNBIOCURE
Synbiocure, yüksek miktarda çift enkap-

süle Lactobacillus acidophilus CECT 4529 

ve Enterecoccus faecium NCIMB 10415 

içeren sinbiyotik bir üründür. Türkiye’de 

ilk kez Enterecoccus faecium’un yanı sıra, 

kedi ve köpek metabolizması için anahtar 
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SAĞLIKLI BAĞIRSAK
SAĞLIKLI BEYİN!

1x1011 cfu Lactobasillus acidophilus

1x1011 cfu Enterecoccus faecium

Taurin İnülin L-Karnitin

Fe
ed Safety

Assurance

GMP +

Dual Mikroenkapsülasyon

Dual Mikroenkapsülas
yo

n

DUAL
MICROENCAPSULATED


