Vraag uw
dierenarts
naar
Renalzin®

Verlaagt de fosforopname

10 % van de
katten ouder dan
7 jaar lijdt aan
chronische
nierinsufficiëntie.*
* Rubin‚ 1997

Renalzin®
is een vloeibare pasta in een handige flacon en
makkelijk toe te dienen via een pompsysteem.
Twee tot vier pompslagen per dag, verdeeld
over de verschillende maaltijden, is genoeg:

Stempel van de praktijk

	zowel met droge als met natte voeding
	zowel met dieetvoeding als met gewone
voeding (interessant als katten dieetvoeding
weigeren)
De smaak van de voeding wordt niet beïnvloed
door toediening van Renalzin®

Is uw kat
ouder dan 7 jaar?

Chronisch nierfalen is een levenslange
aandoening die levenslang behandeld
moet worden. Vraag uw dierenarts om
de nierfunctie te controleren.
Hoe sneller er kan worden ingegrepen
hoe beter voor de kat.

Verlaagt de fosforopname
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aanvullend dieetvoeder ter ondersteuning van de nierfunctie bij
chronische nierinsufficiëntie bij de kat*. *richtlijn 2008/82/EG
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Vraag uw dierenarts
de nierfunctie
te controleren.

Renalzin

®

Met liefde en attentie kan uw kat meer dan
20 jaar worden. Maar met de leeftijd zullen
bepaalde organen, zoals de nieren, minder
goed beginnen te werken en uw kat kan
ziek worden.

Nierfalen is
een veelvoorkomend
probleem
bij oudere katten

Door een aantal eenvoudige onderzoeken uit
te voeren kan uw dierenarts de werking van
de nieren bij uw kat controleren.

Hoe stelt uw dierenarts vast
dat de nieren van uw kat
minder goed werken?
Uw dierenarts zal urine en bloed afnemen
voor verder onderzoek. Dankzij dit onderzoek
kan een achteruitgang van de nierfunctie
vastgesteld worden zonder dat de kat al ziek is.
Vraag uw dierenarts om de nierfunctie van uw
kat te controleren zodra zij/hij de leeftijd van
7 jaar bereikt heeft of als u ja antwoordt op één
of meerdere van volgende vragen
Ja

Waarvoor dienen de nieren?
De nieren zuiveren het bloed en elimineren de
afvalstoffen. Wanneer de nieren van de kat niet
meer goed werken dan stapelen die afvalstoffen
zich op waaronder fosfaat afkomstig uit de
voeding. De kat voelt zich slecht en wordt ziek.

Nee

Verminderde eetlust
Vermageren
Doffe vacht
Meer drinken / meer plassen
Meer slapen / minder levenslustig zijn
Braken

Een opstapeling van fosfaat is gevaarlijk voor de
nieren maar ook voor andere organen.

Hoe worden de nieren
van uw kat ziek?
Er zijn talrijke aandoeningen die er toe leiden
dat de nieren van uw kat minder kunnen
gaan werken.
Meestal wordt de oorzaak niet gevonden.

www.renalzin.nl

Veel katten tonen geen zichtbare
ziektekenmerken tot dat 80 - 85 %
van de nierfunctie verloren is
gegaan.

Plotselinge blindheid bij de oudere kat

Verlagen van de
fosforopname is
een belangrijke
maatregel bij katten
met chronisch
nierfalen
Naar gelang de toestand van de kat zal uw
dierenarts een aantal behandelingen adviseren
die alle tot doel hebben de levenskwaliteit
zo veel (als) mogelijk te verbeteren en
de levensduur te doen toenemen.

	een keer pompen
levert 1 ml
Renalzin®
	de dagdosis van
2 - 4 ml
verdelen in
overeenstemming
met het
voedingschema.

Renalzin® bevat een
fosfaatbinder die fosfor uit
de voeding in de darm van de
kat bindt en elimineert via de
uitwerpselen

