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VetExpert DOPLŇKY

Vet Planet e polská společnost založená v roce 2008. Naše produktové portfolio VetExpert 
v současné době zahrnuje:

• doplňky stravy pro domácí zvířata
• rychlé diagnostické testy pro psy, kočky a hospodářská zvířata
• inovativní kosmetiku
• unikátní hygienické produkty
• veterinární a funkční pamlsky pro kočky a psy
• krmné směsi pro hospodářská zvířata

Naším posláním je vytvořit inovativní portfolio založené na vědeckých důkazech.

Produkty VetExpert jsou navrženy předními polskými veterinárními lékaři s vynikající znalostí 
potřeb zvířat a jejich účinnost je podpořena klinickými studiemi.Dodržujeme nejpřísnější výrobní 
normy a používáme pouze výrobní závody s nejlepším certifikátem pro farmaceutickou kvalitu 
GMP (Good Manufacturing Practice). Naše standardy jsou stejné jako ty, které se vztahují na 
výrobu humánních léčiv. Všechny výrobní fáze podléhají neustálé pečlivé kontrole a dohledu.
VetExpert je lídrem v oblasti veterinárních doplňků (podle TNS Global). Naše výrobky jsou 
založeny na inovativních nápadech a řešeních:

• první produkt s obsahem chelatačního fosforu ve veterinární medicíně doplněný 
vitamínem D3!

• první agent ve veterinární vědě, který snižuje sekreci prolaktinu blokováním 
dopaminureceptory v mozku!

• první produkt ve veterinární medicíně ke zvýšení spermatogeneze o 30%!
• první hepatoprotektivní činidlo ve veterinární medicíně založené na kombinaci 

fosfolipidů a ornitinu!
• první produkt ve veterinární medicíně, který obsahuje hemické železo!
• první výrobek ve veterinární medicíně, který vykazuje dvojí protizánětlivé účinky 

kombinací komplexu ASU a Harpagopythum procumbens!
• první produkt ve veterinární medicíně, který má dva imunologické modulační účinky s 

B-glukanem a HMB!
• unikátní kapsle Twist off, nejpoužívanější forma doplňků stravy domácích zvířat (podle 

studie provedené společností TNS Global).

Nejdůležitější výhody Twis off kapslí:
1.	 VYNIKAJÍCÍ	CHUŤ – všechny kapsle jsou hodnoceny jako velmi chutné KAPLSE	 =	

POCHOUTKA

2. SNADNÉ	PODÁVÁNÍ – obsah kapsle lze vytlačit přímo do ústní dutiny, ta tlapku nebo 
podávat celou kapsli.

Twist off kapsle jsou doporučovány především pro:
•	 VYBÍRAVÁ	ZVÍŘATA
•	 	„TĚŽKÉ”	PŘÍPADY
•	 MENŠÍ	PACIENTY

Spokojenost zákazníků s efektivní léčbou a vysoké hodnocením produktů VetExpert jsou dvěma 
nejdůležitějšími motory našeho neustálého vývoje.

• ArthroVet HA
• ArthroVet Complex/small breed
• ArthroVet Collagen
• BioProtect capsules
• BioProtect Paste
• CardioVet
• DiarVet Dog/Cat paste
• GeriatiVet small breed/large breed
• HemoVet
• Hepatiale Forte Advanced
• Hepatiale forte/small breed/large breed
• Hepatiale Forte Liquid
• KalmVet

• Ornitil
• ProlactiNO/large breed
• RenalVet
• SemeVet
• TrichoCat ANTI-BEZOAR PASTE
• TriDigest
• UrinoVet Dog
• UrinoVet Cat/Dilution 
• VetAminex
• VetoMune
• VetoSkin
• VetoSkin Omega Oil
• VeTussin

• Cat Odor Eliminator
• Animal Odor Eliminator
• Dog Odor Eliminator

• Laundry Odor Eliminator
• Professional Animal Odor Eliminator
• Kennel Odor Eliminator

• CaniV-4 
• Heartworm Ag
• E.canis Ab
• Lyme Disease
• Anaplasma Ab
• Leishmania Ab
• CDV Ag
• CIRD-3 Ag
• C.Brucella Ab
• Total IgE
• Rota Ag
• CPV Ag
• CPV/CCV Ag
• CPV/CCV/Giardia Ag

• Chlorhexidine
• Hot Spot
• Moisturizing

• FeLV Ag
• FIV Ab
• FIV Ab/FeLV Ag
• FCoV Ag
• FCoV Ab
• FPV Ag
• Toxoplasma Ab
• FPV/FCoV/Giardia Ag

• Giardia Ag
• UroTest- 10
• BG Check
• BG Check strips

• Antiseborrhoeic Shampoo
• Beauty & Care Shampoo
• Benzoic Shampoo
• Hypoallergenic Shampoo
• Puppy Shampoo
• Specialist Shampoo

• Oticurant
• OtiHelp
• OtiFlush
• Paw Protection

PSI:

Dermatological	Nanosilver	Line:

KOČKY:

KOČKY	A	PSI:

DOPLŇKY:

KOSMETIKA:

TESTY:

HYGIENICKÉ	PRODUKTY	ODOR	SOLUTION:



VetExpert DOPLŇKY

Doplněk krmiva pro psy a kočky s dysfunkcí artikulární chrupavky a kloubů. Doporučeno pro 
mladá zvířata v období intenzivního růstu a pro starší zvířata trpící osteoartritidou. Určeno pro psy a kočky s abnormální mikroflórou zažívacího traktu. Obzvláště doporučeno 

k užití při léčbě antibiotiky, při průjmu a po odčervení. Produkt může být podáván i preventivně 
rostoucím mladým zvířatům a zvířatům náchylným k  průjmům. Produkt inhibuje růst 
patogenních bakterií a reguluje užitečnou mikroflóru zažívacího traktu, zároveň zvyšuje 
obecnou imunitu a snižuje riziko průjmu. Obsahuje 4 bakteriální kmeny.

Doplněk krmiva pro psy a kočky s dysfunkcí artikulární chrupavky a kloubů. Vhodné pro mladá 
i starší zvířata. Doporučeno obzvláště při ortopedických traumatech, před ortopedickými 
zákroky a během rekonvalescence. Komplex ASU a Harpagopyhum procumbens zaručují 
dvojí protizánětlivý a bolest tišící účinek založený na přírodních složkách.

Složení: glukosamin, chondroitin, kyselina hyaluronová, vitamín C.

Balení:	 60/90 tablet

Dávkování: 1 tableta na 20 kg tělesné hmotnosti denně

Složení: 4 probiotické bakteriální kmeny, manan-oligosacharidy (MOS), frukto-
oligosacharidy (FOS).

Balení:	 60 kapslí

Dávkování: 1-2 kapsle denně.

Složení: ArthroVetix	Complex: 
Glukosamin, chondroitin, kyselina hyaluronová, Harpagopythum procumbens, 
ASU, Mn, Zn, vitamín C, L-karnitin.
ArthroVetix	Complex	small	breed	&	cats: 
Glukosamin, chondroitin, kyselina hyaluronová, Harpagopythum procumbens, 
ASU, Mn, Zn, vitamín C, L-karnitin. 

Balení:	 ArthroVetix	Complex: 60/90 tablet
ArthroVetix	Complex	small	breed: 60 Twist off kapslí.

Dávkování: ArthroVetix	Complex: 1 tableta na 20 kg tělesné hmotnosti denně 
ArthroVetix	Complex	small	breed: 1 Twist off kaplse na 5 kg tělesné hmotnosti 
denně

Nejlepší	volba	v	ekonomické	kategorii. ŽIVÉ	BAKTERIÁLNÍ	KULTURY	SPECIFICKY	URČENÉ	PRO	PSY	
A	KOČKY

UNIKÁTNÍ	SLOŽENÍ	A	VYSOKÁ	ÚČINNOST

BioProtect ArthroVet HA

ArthroVet HA Complex
ArthroVet HA 
Complex Small breed & Cats 

Na základě studie TNS Global

Určeno pro psy a kočky s narušenou střevní mikroflórou. Přípravek působí proti negativním 
účinkům akutních poruch zažívacího traktu a průjmu. Obsahuje dvě absorpční látky. Přípravek 
pomáhá při léčbě zažívacího traktu a reguluje jeho mikroflóru. Doporučeno užívat v průběhu 
průjmové epizody a ještě krátce po vymizení příznaků.

Složení: dextróza, glycerin, karobová guma, fruktooligosacharidy (FOS), aktivní uhlí, 
chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, Enterococcus faecium, 
bentonit – montmorilonit.

Balení:	 Stříkačka 15 ml

Dávkování: <5 kg t.hm. – 1 ml 2 x denně
5-10 kg t.hm. – 2 ml 2 x denně
10-25 kg t.hm. – 4 ml 2 x denně
25-40 kg t.hm. – 6 ml 2 x denně
>40 kg t.hm. – 8 ml 2 x denně
Podávejte orálně po dobu 3 dnů nebo podle pokynů veterináře.

VYSOCE	VSTŘEBATELNÁ	A	ÚČINNÁ,	S	OBSAHEM	
ELEKTROLYTŮ	A	PROBIOTIK.

BioProtect pasta

Určeno pro psy s  poruchou srdečního svalu zaviněnou kardiomyopatií a mitrální 
nedostatečností. Přípravek obsahuje vysoké koncentrace látek podporujících funkci srdečního 
svalu (taurin, L-karnitin). Může být podáván spolu s  dalšími kardiálními medikamenty nebo 
v případě lehkých poruch jako přírodní produkt podporující funkci srdce. Produkt chrání srdeční 
buňky, potlačuje účinky volných radikálů a oxidativní stres, ovlivňuje hladinu vápníku v buňkách 
srdečního svalu a reguluje rytmus a intenzitu srdečních kontrakcí. A navíc je velmi chutný!

Složení: L-karnitin, taurin, koenzym Q10, vitamín E

Balení:	 90 tablet

Dávkování: <15 kg tělesné hmotnosti – 1 tableta 2 x denně
>15 kg tělesné hmotnosti – 2 tablety 2 x denně

POSILUJE	SRDEČNÍ	SVAL

CardioVet
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Vytvořeno pro prevenci a léčbu dysfunkce artikulárních chrupavek a kloubů 
psů a koček. Tento doplněk inhibuje MMP-3 enzymy, které degradují artikulární 
chrupavky a zároveň zvyšuje aktivitu TIMP-1 enzymů. Doporučeno podávat 
v období intenzivního růstu a v případech osteoartritidy. Produkt lze používat jak při 
monoterapii tak v kombinaci s jinými přípravky. Je vysoce účinný.

Složení: kolagen
Balení:	 60 sáčků
Dávkování: 1 sáček na 20 kg tělesné hmotnosti denně.

S	OBSAHEM	UNIKÁTNÍHO	HYDROLYZÁTU	KOLAGENU

ArthroVetArthroVet
CO L L AG E N



VetExpert DOPLŇKY

Produkt s unikátním složením a obsahem klíčových látek nutných pro hematopoiesu (tvorbu 
krvinek) je určen pro psy s anémií. Může být podáván jako podpora léčby Babesia canis, stejně 
jako pro regeneraci anémie, autoimunní hemolytické anémie a po splenektomii. Podporuje 
funkci kostní dřeně, dodává snadno vstřebatelné krevní železo, podporuje tvorbu červených 
krvinek a zkracuje čas rekonvalescence.

Složení: produkty z krve prasat jako zdroj krevního železa, měď, vitamín B6, vitamín B12, 
kyselina listová, vitamín C.

Balení:	 60 tablet

Dávkování: 1 tableta na 10 kg hmotnosti psa denně.

KOMPLEXNÍ	PŘÍSTUP	K	ANÉMII:	SNADNO	ASIMILOVATELNÉ	
KREVNÍ	ŽELEZO

HemoVet

Výrobek určený ke komplexní podpoře funkce jater a regenerace hepatocytů ( jaterních 
buněk) psů a koček. Díky kombinaci sylimarinu a S-adenosyl metioninu je tento doplněk 
vysoce efektivní dokonce i u pacientů s vážnou otravou, velkým poškozením jater a vysokou 
aktivitou jaterních enzymů. S-adenosyl metionin je obzvláště doporučován pro psy a kočky 
s cholestatickým a toxickým poškozením jater i při dlouhodobé léčbě hepatotoxickými léky.

Složení: L-ornitin aspartan, fosfolipidy, hořčík, S-adenosyl metionin, extrakt ze semen 
ostropeřce mariánského (Silybum marianum), zinek.

Balení:	 30 tablet

Dávkování: 1 tableta na 10 kg hmotnosti denně

VÝJIMEČNĚ	BOHATÉ	SLOŽENÍ	A	VYSOKÁ	ÚČINNOST

Hepatiale Forte Advanced

Produkt pro kočky a psy, který podporuje funkci jater v případě selhání nebo dysfunkce.
Regeneruje a chrání hepatocyty, urychluje regeneraci jater a urychlujeobnovení jejich normální 
funkce. Doplněk má pozitivní vliv na trávení aabsorpci vitaminů a regulaci močovinového cyklu. 
Je k dispozici ve třech různýchvariantách, které jsou ideálně přizpůsobeny potřebám každého 
pacienta.

Složení: fosfolipidy, ornitin.

Balení:	 Hepatiale	Forte: 40 tablet
Hepatiale	Forte	large	breed: 40 tablet
Hepatiale	Forte	small	breed: 40 Twist off kapslí

Dávkování: Hepatiale	Forte: 1 tableta na 15 kg hmotnosti denně
Hepatiale	Forte	large	breed: 1 tableta na 25 kg hmotnosti denně
Hepatiale	Forte	small	breed: Kočky: 1 Twist off kapsle denně
 Psi: 1 Twist off kapsle na 5 kg hmotnosti denně.

BOHATÁ	NABÍDKA	I	PRO	TY	NEJNÁROČNĚJŠÍ.

Hepatiale Forte 
Hepatiale Forte small breed
Hepatiale Forte large breed

Pomoc pro pacienty s akutními a vážnými průjmovými onemocněními.

Určeno pro starší psy, především v  seniorském věku, kdy podávání tohoto specifického 
doplňku krmiva snižuje riziko zdravotních potíží spojených s vyšším věkem. Výrobek chrání 
a podporuje klouby a močové cesty, stimuluje imunitní systém, zlepšuje zrak, podporuje 
správnou funkci srdce, nervového systému, předchází symptomům stárnutí mozku, kontroluje 
tělesnou hmotnost a chrání svalovou hmotu. Obzvláště doporučeno pro psy s  poruchami 
spánkového rytmu, sníženou interakcí, dezorientací nebo močících doma. Může být podáváno 
bez ohledu na typu krmení.

Složení: extrakt ze sladu, dextróza, čekankový prášek, hydrolyzát z jater, jablečná 
vláknina, vitamín A, zinek, bentonit.

Balení:	 20 g

Dávkování: Podívejte perorálně
3x denně 1 g pasty na 10 kg hmotnosti psa/kočky po dobu 3 dnů.
1,5 pomocného kroužku = 2 g

Složení: Glukosamin, beta-1,3/1,6 glukan, L-karnitin, lutein, HMB, omega-3 alfa lipoová 
kyselina.

Balení:	 GeriatiVet: 45 tablet
GeriatiVet	large	breed: 45 tablet

Dávkování: GeriatiVet: <7,5 kg hmotnosti – 1 tableta denně
 7,5 - 15 kg hmotnosti – 2 tablety denně
GeriatiVet	large	breed: 15 - 30 kg hmotnosti – 1 tableta denně
 >30 kg hmotnosti – 2 tablety denně

ŘEKNĚTE	STOP	PRŮJMU.

KOMPLEXNÍ	DOPLNĚK	DODÁVAJÍCÍ	STARŠÍM	PSŮM	ELÁN	
A		ENERGII.

DiarVet

GeriatiVet Dog
GeriatiVet Dog large breed

Další produkt z  rodiny Hepatiale určený pro nejnáročnější pacienty. Jeho vlastnostmi jsou 
výjimečně chutná receptura s vysokým obsahem účinných látek. Mléč poskytuje antioxidativní 
a antizánětlivý efekt. Artyčok podporuje tvorbu žluči a má vysoký hepatoprotektivní účinek. 
A cholin a L-karnitin se účastní metabolismu mastných kyselin a chrání játra před steatózou.

Složení: dextróza, sorbitol, 1,2-propanodiol, vitamín B2, vitamín B6, L-karnitin, betain, 
cholin chlorid, mléč, artyčok.

Balení:	 250 ml

Dávkování: 5 ml/10 kg hmotnosti denně.

VÝHODNÁ	A	CHUTNÁ	RECEPTURA	V	SIRUPU	JAKO	
ALTERNATIVA	TABLET.

Hepatiale Forte Liquid
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Na základě studie TNS Global
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VetExpert DOPLŇKY

Určeno pro psy a kočky k podpoře funkce jater v případěch selhání nebo dysfunkce. Regeneruje 
a chrání hepatocyty, urychluje regeneraci jater a obnovu jejich normální funkce. Vykazuje 
výjimeřný regulatorní efekt na ureální cyklus, zlepšuje vstřebávání aminokyselin, podílí se na 
konverzi amonia na močovinu a tím snižuje toxicitu. Je obzvláště doporučen pro kočky, pro 
které jsou aminokyseliny hlavním zdrojem energie.

Složení: Ornitin, artyčok

Balení:	 30 tablet

Dávkování: 1 tableta na 15 kg hmotnosti denně.

TO	NEJLEPŠÍ	NA	PODPORU	FUNKCE	JATER	
V	EKONOMICKÉ	ŘADĚ.

Ornitil

Doplněk určený pro feny s  typickými symptomy falešné březosti. Lze použít nezávisle na 
hormonech nebo hormonální terapii. Obsažené složky potlačují otoky a přirozené potlačují 
sekreci prolaktinu. Ideální pro feny s  tendencí k  falešné březosti po hárání, před nebo po 
objevení symptomů. Účinnost přírodních složek produktu je závislá na dávkování. Doplněk je 
dostupný ve dvou variantách ideálně odpovídajících potřebám jednotlivých pacientů. Působí 
proti symptomům falešné březosti bezpečnou, jemnou, přírodní cestou a bez nežádoucích 
vedlejších účinků.

Složení: Vitex, petržel, smetanka lékařská, Aesculus.

Balení:	 ProlactiNO: 30 tablet
ProlactiNO	large	breed: 40 tablet

Dávkování: ProlactiNO: 1 tableta na 5 kg hmotnosti denně
ProlactiNO	large	breed: 1 tableta na 15 kg hmotnosti denně.

PRO	POTLAČENÍ	SYMPTOMŮ	FALEŠNÉ	BŘEZOSTI	FEN	
EFEKTIVNÍ	A	PŘÍRODNÍ	CESTOU.

ProlactiNO
ProlactiNO large breed

Určeno pro psy a kočky trpícími chronickým onemocněním ledvin. Podávejte při krmení a látky 
vychytávající fosfor účinně redukují absorpci fosforu v zažívacím traktu, snižují hladinu fosforu 
v séru, snižují koncentraci parathormonu (PTH) a snižují množství fosforu vylučovaného močí. 
Doplněk také předchází možnému nedostatku vitamínu D. Je velmi chutný, vhodný pro zvířata 
se ztrátou chuti k jídlu, což je velmi častý jev u pacientů se selhávajícími ledvinami a urémií.

Složení: uhličitan vápenatý, chitosan, vitamín D3.

Balení:	 60 Twist off kapslí

Dávkování: Kočky a psi do 10 kg hmotnosti – 1 kapsle denně
Psi nad 10 kg hmotnosti – 1 Twist off kapsle na každých 10 kg hmotnosti

NENAHRADITELNÁ	PODPORA	LÉČBY	ONEMOCNĚNÍ	LEDVIN.

RenalVet

Určeno specificky pro chovné psy. Produkt obsahuje látky nutné pro správnou tvorbu a 
zrání spermatických buněk. Obohacuje jejich strukturu a snižuje výskyt abnormalit. Produkt 
podávaný v  průběhu spermatogeneze zlepšuje kvalitu spermatu o 30%! Ideální pro psy se 
snízenou kvalitou spermatu.

Složení: Saccharomyces cerevisiae, oenothera, vitamín E.

Balení:	 60 tablet

Dávkování: 1 tableta na 10 kg hmotnosti denně.

JEDINEČNÝ	VLIV	NA	KVALITU	A	MNOŽSTVÍ	SEMENE.	
KLINICKY	PROKÁZANÁ	ÚČINNOST.

SemeVet

Doplněk vytvořený pro zmírnění symptomů stresu, strachu, agresivity a všech druhů poruch 
chování u psů a koček včetně strachu z bouřky, explozí, plánovaných výletů, změny domova a 
při příchodu nových členů domácnosti. Je také doporučeno pro kočky s příznaky idiopatické 
cystitidy. Při preventivním podávání pomáhá produkt efektivněji zvládat účinky dlouhodobého 
stresu.

Složení: Heřmánek, kozlík lékařský, tryptofan.

Balení:	 60 Twist off kapslí

Dávkování: < 10 kg hmotnosti - 1 Twist off kapsle denně
10 – 25 kg hmotnosti - 2 Twist off kapsle denně
> 25 kg hmotnosti - 3 Twist off kapsle denně

ZMÍRŇUJE	SYMPTOMY	STRESU	A	STRACHU

KalmVet

Složení: Glukózový sirup, cukr, vazelína, extrakt ze sladu, slunečnicový olej, parafinový 
olej, droždí.

Balení:	 Tuba 50 ml, 120 ml

Dávkování: 2 ml denně.

Intenzivní hygienu mají v krvi a tak problémy s trichobezoáry  trpí mnoho koček 
zejména, ale ne výhradně, dlouhosrstých plemen. Tvorba smotků chlupů v trávicím 
traktu může vést ke gastritidě, zvracení, kašli, ztráty chuti k jídlu a apatii. S ohledem 
na potřeby koček jsme vytvořili lahodnou pastu zabraňující tvorbě smotků v žaludku 
a střevech. TrichoCat pastamá vynikající chuť a vysokou účinnost.

ODSTRAŇUJE	SMOTKY	CHLUPŮ	ZE	ZAŽÍVACÍHO	TRAKTU

TrichoCat  
Antibezoárová pasta



VetExpert DOPLŇKY

Určeno pro psy s  infekcí dolních cest močových – akutních, chronických i opakovaných. 
Doplněk redukuje adhezi bakterií ke stěně močového měchýře a zvyšuje množství moči. Je 
doporučen při léčbě krystalurie a kamenů v močovém měchýři (bez ohledu na typ), také po 
katetrizaci a odstranění močových kamenů.

Složení: brusinky, petržel, glukosamin

Balení:	 30 tablet

Dávkování: 1 tableta na 10 kg hmotnosti denně.

KOMPLEXNÍ	PŘÍSTUP	K	PROBLÉMŮM	S	MOČOVÝM	ÚSTROJÍM

UrinoVet Dog

Doplněk pro psy a kočky obsahující pečlivě vybrané vitamíny a minerály určený k  vyvážení 
jejich příjmu v  potravě a splnění nutričních požadavků zvířat. Obzvláště vhodný pro zvířata 
krmená doma připravovanou stravou. Doplnění vitamínů a minerálů je určeno také v případech 
nedostatku vitamínů a minerálů a jejich zvýšené potřebě, například v průběhu rekonvalescence 
nebo při přechodu na jiné krmivo. Doporučeno i pro štěňata a seniory. Receptura twist off 
zaručuje výjimečnou chutnost.

Složení: fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, sójový olej, zinek, železo, mangan, měď, 
kyselina listová, biotin, vitamín E, B komplex, vitamín A, vitamín D3.

Balení:	 60 Twist off kapslí

Dávkování: kočky 1 kapsli každý druhý den
Štěňata do 5 kg hmotnosti 1 kapsli každý druhý den
Psi 1 kapsli na každých 10 kg hmotnosti denně

KOMPLEX	VITAMÍNŮ	A	MINERÁLŮ	V	JEDNÉ	CHUTNÉ	KAPSLI.

VetAminex

Určeno pro nespecifickou stimulaci humorální a celulární imunity psů a koček. Doplněk pracuje 
dvěma směry, protože stimuluje imunitní systém a zároveň zlepšuje fagocytózu imunitních 
buněk. Doporučeno pro psy a kočky v  období růstu a pro dospělé a starší psy a kočky se 
sníženou imunitou, zvýšeným rizikem infekcí, při virových a bakteriálních onemocněních, 
během březosti a laktace, kdy zároveň podporuje předávání imunity mláďatům a v neposlední 
řadě jako podpora imunity po lékařských procedurách a v období rekonvalescence.

Složení: beta 1,3/1,6-glukan, HMB

Balení:	 60 Twist off kapslí

Dávkování: < 15 kg hmotnosti – 1 kapsle denně
> 15 kg hmotnosti – 2 kapsle denně

DVOJÍ	IMUNOSTIMULAČNÍ	AKCE.

VetoMune

Určeno k podpoře správné funkce močového ústrojí koček. Produkt je doporučen k použití při 
zánětech a infekcích močového ústrojí, ale také při poruchách spojených se stresem, například 
při idiopatické cystitidě. Inhibuje adhezi bakterií na stěnách močového měchýře a zvyšuje 
objem moči; doporučeno při léčbě krystalurie a močových kamenů v  měchýři (bez ohledu 
na jejich typ), také při katetrizaci a odstraňování kamenů z  močového měchýře. Urychluje 
regeneraci, působí jako diuretikum a snižuje stres.

Doporučeno pro podporu močových cest u koček. Obsahuje látky okyselující moč.

KOMPLEXNÍ	PŘÍSTUP	K	PROBLÉMŮM	S	MOČOVÝM	ÚSTROJÍM

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ	SLOŽENÍ	K	CO	NEJLEPŠÍMU	ŘEŠENÍ	PŘI	
STRUVITOVÉ	UROLITIÁZE.

UrinoVet Cat

UrinoVet Cat dilution

Složení: brusinky, kozlík lékařský, petržel, glukosamin.

Balení:	 45 Twist off kapslí

Dávkování: 1 Twist off kapsle denně

Složení: sójový olej, sójový lecitin, glukosamin, sušené borůvky, DL-metionin, kyselina 
L-askorbová, extrakt z petržele, extrakt z kozlíku lékařského, extrakt z kopřivy 
(Urtica dioica), vitamín B6.

Balení:	 45 Twist off kapslí

Dávkování: 2 kapsle denně (tj. Jedna ráno a druhá večer).

C L I N I C A L LY P R O V E NE F F E C T
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Na základě studie TNS Global
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První produkt, který obsahuje látky stimulující sekreci žaludeční šťávy, žluči a kyselinu 
pankreatuzároveň. TriDigest usnadňuje trávení proteinů,tukú i uhlohydrátů. Doporučuje se 
zvláště pro kočky a psy s poruchami trávicího ústrojí, mající ve stolici nestrávené krmivo, 
trpící selháním pankreatu nebocholestázou, která doprovází poškození jater. Lze také použít 
při léčběpotravinové intolerance. TriDigest také stimuluje regeneraci jater a pomáháv regulaci 
močovinového cyklu.

Složení: Betain, artyčok, lékořice, fosfolipidy, ornitin.

Balení:	 40 tablet

Dávkování: Psi - 1 tableta na 15 gk hmotnosti denně
Kočky: 1/2 tablety denně

UNIKÁTNÍ	VÝROBEK	PRO	KOMPLEXNÍ	PODPORU	ZDRAVÍ	
ZAŽÍVACÍHO	TRAKTU.

TriDigest



VetExpert DOPLŇKY

VetoSkin Omega Oil je výjimečně chutný produkt určený pro zlepšení funkce kůže psů a koček, 
obsahující omega-3 mastné kyseliny (DHA + EPA) z rybího oleje a omega-6 mastné kyseliny 
(včetně GLA) z pupalky, zároveň obsahující vitamíny A, D, E, biotin a zinek, které jsou také nutné 
pro normální funkci kůže.

Složení: rostlinné oleje (omega-6 mastné kyseliny), rybí olej (omega-3 mastné kyseliny), 
olej z pupalky (Oenothera), vitamín A, vitamín D, vitamín E, biotin, zinek.

Balení:	 250 ml

Dávkování:  Tělesná hmotnost Denní dávka
 0-10 kg 2.5 ml
 10-20 kg 5 ml
 20-30 kg  7.5 ml
 > 30 kg 10 m
V prvních ě až 3 týdnech může být podáván až dvojnásobek doporučené dávky. 

BOHATÁ	RECEPTURA,	CHUTNÝ	OLEJ.

VetoSkin Omega Oil

Podávání je doporučeno jako podpora léčby kašle – má symptomatický účinek 
zlepšující kvalitu života pacienta. Složky obsažení v  sirupu zajišťují regeneraci 
hladkého svalstva dýchacího ústrojí, mají zároveň antitusivní efekt a usnadňují 
expektoraci nahromaděného hlenu. Doplněk vitamínů stimuluje imunitní systém a 
zkracuje dobu infekční nemoci.

Složení: melasa z isomaltulózy, sorbitol, vitamín A, vitamín C, vitamín E, směs přírodních 
aromatických složek (jitrocel, eukalyptus, břečťan, mateřídouška, anýz).

Balení:	 100 ml

Dávkování: 5 ml na 10 kg hmotnosti denně

PRVNÍ	VETERINÁRNÍ	SIRUP	NA	KAŠEL	PRO	PSY

VeTussin

Víte,	že...
Úzkosti způsobené hlukem 
(například bouřky, petardy, 
dopravní zácpy, výbuchy 
apod.) mohou být způsobeny 
nedostatečnou socializací 
a  vystavení vysokému hluku 
v jejím období, ale také mohou 
mít své kořeny v  genetické 
predispozici nebo i v předchozí 
traumatické zkušenosti. Stejně 
jako u syndromu senzorické 
deprivace,hlukové fóbie 
mohou způsobit, že psi reagují 
agresivně, pokud nevidí jiný 
způsob, jak uniknout z prostředí, 
které u nich vyvolává strach. 
Strach z pohybu, schodišť nebo 
neznámých objektů může mít 
podobnou etiologie a příznaky.

Autor článku: Jagna Kudla, DVM „Poruchy v chování způsobené 
nedostatečnou socializací štěňat“
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C L I N I C A L LY P R O V E NE F F E C T

Doplněk pro psy a kočky s problémy s kůží vyznačujícími se matnou a suchou srstí, ztrátou 
srsti a šupinkovitou kůží. Vyvážený obsah omega mastných kyselin získaných z těch nejlepších 
zdrojů a obsah všech potřebných ingrediencí pro zlepšení funkce kůže. Klinicky prokázané 
snížení svědění a může být použito jako podpora při léčbě onemocnění, jako je například 
atopie.

Složení: omega-3, omega-6, zinek, B komplex, biotin

Balení:	 60/90 Twist off kapslí

Dávkování: < 15 kg hmotnosti – 1 Twist off kapsle denně
> 15 kg hmotnosti – 2 Twist off kapsle denně

SLOŽENÍ	POMÁHAJÍCÍ	PROTI	KOMPLEXU	
DERMATOLOGICKÝCH	PROBLÉMŮ

VetoSkin



Dermatologická
NanoSilver  řada

Balení: 100 ml

Balení: 100 ml

Balení: 100 ml

obsahuje
Ag

obsahuje
Ag

obsahuje
Ag

Kosmetika VetExpert

CHLORHEXIDINE 
spray

HOT SPOT
spray

MOISTURIZING
spray

Pro lokální použití při léčbě kožních lézí u psů a koček.
Vlastnosti	a	účinky:
Nanosilver má silné antibakteriální a dezinfekční účinky, urychluje hojení 
a regeneraci poškozené tkáně.
Chlorhexidin e silně baktericidní a bakteriostatický. 
Lanolin a pantenol hydratují a zklidňují podrážděnou pokožku.
Extrakt	z	heřmánku má protizánětlivé účinky a zmírňuje svědění a pálení.

Určeno pro terapeutické použití při alergických kožních lézích, předevšímpři 
potížích typu „Hot Spot“ (pyotraumatická dermatitida) a jako první pomoc při 
oděru a poškrábání.
Vlastnosti	a	účinky:
Nanosilver má silné antibakteriální a dezinfekční účinky.
Čajovníkový	olej je známý svými antiseptickými účinky.
Olej	z	Aloe redukuje zánět kůže a urychluje hojení.
Pantenol hydratuje a zklidňuje podrážděnou pokožku a urychluje její 
regeneraci.
Extrakt	z	heřmánku má protizánětlivé účinky a zmírňuje svědění a pálení.
Extrakt	z	vrby poskytuje salicyláty a působí protizánětlivě.

Sprej s hydratačními a regeneračními účinky.
Vlastnosti	a	účinky:
Nanosilver má silné antibakteriální a dezinfekční účinky, urychluje hojení a 
regeneraci poškozené tkáně.
Kyselina	 mléčná stimuluje produkci ceramidů, čímž zajišťuje lepší 
ochranu a vlhkost pokožky. Kyselina mléčná reguluje buněčnou regeneraci 
pokožky.
Močovina je nenahraditelná v péči o suchou a atopickou kůži, má 
hydratační účinky.
Kyselina hyaluronová svým kolagenovým vláknem váže molekuly vody 
a tím zajišťuje odpovídající vlhkost a výživu pokožky.
Betain a pantenol snižují podráždění pokožky.

Ochranná mast pro psy a kočky s  nejbohatším složením na trhu a širokou 
škálou aplikací. Na tlapkách vytváří ochranný film, který chrání před účinky 
chladných, mrazivých teplot a soli. Zároveň zvlhčuje a oživuje pokožku tlapek, 
zklidňuje podráždění, zrychlujeregeneraci a hojení. Lněný olej má protizánětlivé 
účinky; nanosilver a čajovníkový olej působí antisepticky. Dalším přínosem oleje 
z čajovníku je jeho hořká chuť,což odrazuje psy a kočky od lízání kůže a mezer 
mezi prsty, čímž předchází velmi častému lízání nebo vykusování kůže.

BOHATÁ	RECEPTURA	PRO	OCHRANU	A	VÝŽIVU	KŮŽE	TLAPEK

PAW PROTECTION

OtiFlush

Složení: Lanolin, parafínový olej, lněný olej, pantenol, zinek, na-
nosilver, čajovníkový olej, heřmánek.

Balení: 75 ml

Optimální pH 5 a chlorhexidin mají prokázané antifungální a antibakteriální 
účinky. Tris-EDTA působí jako baktericid a zvyšuje propustnost buněčných 
membrán. OtiHelp je ideální přípravek pro udržení a obnovení normální funkce 
sluchových kanálů. Lze použít při bakteriálních a plísňových infekcích bez 
ohledu jejich etiologii.
Produkt	nezvyšuje	bakteriální	rezistenci.

Optimální pH 5 a chlorhexidin mají prokázané antifungální a antibakteriální 
účinky. Tris-EDTA působí jako baktericid a zvyšuje propustnost buněčných 
membrán. OtiHelp je ideální přípravek pro udržení a obnovení normální funkce 
sluchových kanálů. Přípravek OtiFlush lze použít k vyplachování zanícených 
zvukovodů jako monoterapii i v rámci přípravy na léčbu.
Přípravek	nezvyšuje	bakteriální	rezistenci.

UŠNÍ	ROZTOK	PRO	PSY	A	KOČKY

ČISTÍCÍ	PŘÍPRAVEK	PRO	VYPLACHOVÁNÍ	ZVUKOVODŮ	
PSŮ	A	KOČEK

Složení: Chlorhexidin, tris EDTA.

Balení: 75 ml

Použití: Použití: Aplikujte malé množství přípravku na vnější zvukový 
kanál,jemně masírujte bázi uší a přebytečný krém odstraňte 
bavlněným tampónem.

Složení: Chlorhexidin, tris-EDTA.

Balení: 125 ml

Použití: Aplikujte malé množství přípravku na vnější zvukový 
kanál,jemně masírujte bázi uší a přebytečný krém odstraňte 
bavlněným tampónem.

OtiHelp



Cytology	result VetExpert	product Proposed	treatment

Koky Otihelp
Otiflush
Oticurant

Vyplachujte zvukovod přípravkem 
OtiFlush kaýdy den a poté aplikujte 
Otihelp po dobu minimálně 7 dní nebo 
podle pokynů veterinárního lékaře.

Oticurant lze použít jako monoterapii 
nebo po předchozím vypláchnutí 
zvukovodu přípravkem OtiFlush

Malasezie Otihelp
Otiflush
Oticurant

Gramnegativní 
bakterie

Otihelp
Otiflush

Přítomnost gramnegativních bakterií 
je vážnou komplikací otitis externa 
apředstavuje vysoké riziko zvýšení 
rezistence na antibiotika. Vyplachujte 
zvukovod přípravkem Otiflush a poté 
aplikujte přípravek Otihelp každý den, 
nebude výsledek testu negativní. 
Je velmi důležité vyléčit primární 
onemocnění.

Víte,	že...
Zánět vnějšího zvukovodu je jedním z nejčastějších 
příčin návštěv veterinární ordinace. Nepřiměřené 
použití antibiotik a antifugálních přípravků neeliminuje 
onemocnění a může dokonce způsobit vážné 
problémy, jako je zvýšená bakteriální rezistence 
nebo bakteriální infekce. My navrhujeme alternativní 
řešení, které předchází problémům antimikrobiální 
rezistence.

Práškový doplněk určený k čištění uší psů.
Patentováno!
Jak	OTICURANT	funguje?	
	 •	snižuje	pH
	 •	absorbuje	vlhkost	a	lipidy
	 •	stimuluje	hojení	drobných	poranění
	 •	je	vhodný	také	pro	intertriginní	dermatitidy.

ČIŠTENÍ	UŠÍ	JE	NYNÍ	SNADNĚJŠÍ	NEŽ	KDYKOLIV	DŘÍVE“

Složení: Složení: 6-deoxy-L-galaktóza, oligosacharidy, kyselina mléčná, 
pomocné látky. Zákonem chráněný patent.

Balení: 24 sáčků

Použití: psi < 10 kg hmotnosti 1/2 sáčku denně
psi 10 - 40 kg hmotnosti 1 sáček denně
psi > 40 kg hmotnosti 2 sáčky denně
po dobu prvních 5 dnů. Poté jednou týdně.

Oticurant

Kosmetika VetExpert



Dermokosmetický šampon pro štěňata a koťata s mírnými čisticími prostředkyurčený 
pro jemnou a citlivou pleť mladých zvířat. Produkt pomáházvyšovat pružnost 
pokožky a zabraňuje jejímu nadměrnému vysychání.
Působení: Alantoin má zklidňující a regenerační účinek; pantenol se 
zrychlujeregeneraci a stimuluje hojení poškozené pokožky. Ovesné bílkoviny 
pomáhajíhydratovat pokožku a zvyšují její pružnost.

Dermokosmetický šampon pro psy náchylné k bakteriální nebo houbové kožní 
infekci. Lze použít jako doplnění léčby kožních problémů způsobených bakteriemi 
a houbami.
Působení: Působení: Složení šamponu pomáhá očistit kůži a srst a udržovat jejich 
normální pH. Mírné pěnivé látky a pečlivě vybrané látky pomáhají zlepšit kvalitu srsti, 
zklidňují podráždění a urychlují regeneraci. Jedinečná přítomnost chlorhexidinu v 
kombinaci s ketokonazolem zajišťují vysokou účinnost u plísňových a bakteriálních 
kožních stavů.

Dermokosmetický šampon pro kočky a psy určený k boji s nadměrnou sekrecí 
kožního mazu. Je bezpečný i pro zvířata v období růstu.
Působení: Složky produktu čistí pokožku a srst, zlepšují stav srsti,zabraňují 
nadměrnému odlupování kůže, regulují činnost mazových žláz azmírňují 
podráždění. Složky šamponu mají pozitivní vliv nakvalitu srsti a potlačují 
seboreickou dermatitidu. Šampon obsahujelátky, jako například panthenol, 
alantoin, octopirox, kyselinu salicylovou,síran zinečnatý, pyridoxin a další 
vitamíny skupiny B.

Dermokosmetický šampon s ovesnými bílkovinami pro zvířata s citlivou 
kůžínáchylnou k podráždění, alergii a nadměrné suchosti, doporučuje se 
použít vždy, když není tolerován jiný šampon. Lze bezpečně používat i u zvířat 
běhemobdobí růstu.
Působení: Šampon obsahuje velmi jemné povrchově aktivní látky 
a  změkčovadla, stejně jako množství dalších změkčujících a zvlhčujících 
prostředků. Zvyšuje tak pružnost pokožky a zabraňuje nadměrné suchosti. 
Allantoin má keratolytickou a regenerační schopnost a podporuje proces 
samočistění odlupováním mrtvých epidermálních buněk. Pantenol zrychluje 
regeneraci a stimuluje hojení poškozenékůže.

Dermokosmetický šampon pro zvířata s citlivou kůží náchylnou k podráždění, 
alergii a nadměrné suchosti, doporučuje se použít vždy, když není tolerován 
jiný šampon. Lze bezpečně používat i u zvířat během období růstu.
Působení: Šampon obsahuje velmi jemné povrchově aktivní látky a 
změkčovadla, stejně jako množství dalších změkčujících a zvlhčujících 
prostředků. Zvyšuje tak pružnost pokožky a zabraňuje nadměrné suchosti. 
Allantoin má keratolytickou a regenerační schopnost a podporuje proces 
samočistění odlupováním mrtvých epidermálních buněk. Pantenol zrychluje 
regeneraci a stimuluje hojení poškozenékůže.

Dermokosmetický šampon pro zvířata s mastnou pokožkou, stejně jako 
v případěfolikulitidy a prašiviny.
Působení: Působení: Benzoylperoxid vykazuje antiseboreický a antibakteriální 
účinek.Glycerin zklidňuje a regeneruje. Pantenol urychluje regeneraci 
astimuluje hojení poškozené pokožky.

Balení:	 250 ml

Balení:	 250 ml

Balení:	 15 ml, 250 ml

Balení:	 250 ml

Balení:	 15 ml, 250 ml

Balení:	 15 ml, 250 ml

suchá i mokrá 
seborheická 

dermatitida, lupy
Citlivá, podrážděná 
a alergická pokožka

Jemně pečující 
šampon

Jemný šampon pro 
štěňata a koťata

malassezia, superficial
phlegmons, deep

phlegmons

Folikulitida, 
keratoseboreické 

problémy.

PUPPY
SHAMPOO

SPECIALIST
SHAMPOO

BEAUTY & CARE
SHAMPOO

BENZOIC
SHAMPOO

ANTISEBORRHOEIC
SHAMPOO

HYPOALLERGENIC
SHAMPOO

JEČNÉ PROTEINY

KE TOKONA ZOL
+

CHLORHE XIDIN

Pečující	šampon

Protibakteriální	a	protiplísňový	šamponŠampon	s	benzoylem

K L I N I C K Y PROK Á Z ANÁÚ Č I N N O S T

Kosmetika VetExpert



VetExpert Hygiena

CAT ODOR ELIMINATOR PROFESSIONAL ANIMAL ODOR ELIMINATOR

ANIMAL ODOR ELIMINATOR KENNEL ODOR ELIMINATOR

DOG ODOR ELIMINATOR LAUNDRY ODOR ELIMINATOR

Netoxický	 •	 nedráždivý	 •	 nehořlavý	 •	 nekarcinogenní	 •	 biodegradovatelný Netoxický	 •	 nedráždivý	 •	 nehořlavý	 •	 nekarcinogenní	 •	 biodegradovatelný

Jediný	výrobek,	který	eliminuje	nepříjemné	kočičí	pachy	jednou	
provždy:

• moč
• výkaly
• kocouří značky.

Použití: Produkt lze bezpečně používat na všech površích: podlahy, 
linoleum, dřevo, stejně jako na stěnách, skříních a jiných zdrojích 
nepříjemného zápachu

Balení: 500 ml, pohodlný aplikátor

Víceúčelový	výrobek	pro	různé	způsoby	použití.	Odstraňuje	všechny	
nepříjemné	zápachy	zvířat	ve	veterinárních	klinikách,	v	útulcích,	
salonech	pro	zvířata	i	v	domácnosti.

• sprej kk přímému použití
• osvěžovač vzduchu do čekárny nebo kanceláře
• pro přímé použití na zdroj nepříjemného zápachu: schodiště, různé 

materiály, koberce, stěny, podlahy. 

Balení: 650 ml

Jedinečný	výrobek	určený	pro	použití	na	veterinárních	klinikách,	salonech	pro	
zvířata	a	v	domácnosti	účinně	eliminující	všechny	nepříjemné	pachy:	

• moč, výkaly, zvratky
• nekrotické tkáně
• perianální žlázy
• tělesný pach, např. při dermatitidě.

Použití: Lze aplikovat přímo na tělo, např. okolo anua, stejně jako na různé 
povrchy: pelíšky, klece, odpadkové koše nebo jakýkoli jiný zdroj 
nepříjemného zápachu.

	 Produkt	lze	použít	i	jako	osvěžovač	vzduchu.

Balení:	 250 ml

Speciální	výrobek	k	odstranění	nepříjemných	psích	pachů:
• moč
• výkaly
• zvratky
• výměšky žláz
• tělesný pach.

Použití: lze aplikovat přímo na tělo i na různé povrchy, např. pelíšky, 
koberce, různé materiály, klece a jiné zdroje nepříjemných pachů.

Balení: 500 ml, pohodlný aplikátor

Výjimečný	prací	prostředek	eliminující	i	ty	nejnepříjemnější	a	trvalé	
zvířecí	pachy.

• jediný prací prostředek na trhu, který eliminuje nepříjemné pachy!
• eliminuje i staré, silné pachy z dek, ručníků, zástěr a šatů
• použití společně s pracím práškem nebo gelem
• vydrží až 64 pracích cyklů!

Balení: koncentrát 950 ml; na 64 pracích cyklů.

Čistící prostředky VetExpert efektivně a jednou provždy odstrsňují zápach.
Nepřekrývá,	eliminuje! Klinika bez zvířecích pachů = méně stresu pro zvířata a jejich majitele

ODOR SOLUTION Všechny produkty jsou určeny k eliminaci nepříjemných zvířecích pachů 
a k zajištění čerstvé a příjemné vůně na klinikách, v salonech pro zvířata i doma.

Koncentrát,	který	odstraňuje	i	ty	nejhorší	a	trvající	zvířecí	pachy.
• efektivně eliminuje i ty nejnepříjemnější zápachy
• lze přidávat do čistících prostředků
• pro použití na velkých plochách: podlahy, stěny, klece, kotce aj.
• velmi efektivní, rozpustné ve vodě.

Balení: 500 ml koncentrát; vystačí na 240 l roztoku



Diagnostické testy VetExpert
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1 kapka (10 µl) vzorku 3 kapky ředící kapaliny výsledek po 10 minutách
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Odeberte vzorek výkalů vatovou tyčinkou

Příklad	použití:	výkaly

Příklad	použití:	krev

4 kapek

3 kapky

Pečlivě rozpusťte v ředící 
kapalině

Vyjměte tyčinku ze 
zkumavky, otřete ji o stěnu

Pomocí pipety kápněte 4 
– 5 kapek

Výsledek dostanete během 
5 – 10 minut

Málo Normální množství Mnoho

Všechny testy Vet	Expert jsou založeny na imunochromatografických metodách (IC). IC testy 
obsahují pečlivě vybrané monoklonální protilátky konjugované se zlatem uzavřené v plastické 
obálce. Testovací proužek obsahuje protilátky specifické pro příslušné onemocnění, zatímco 
kontrolní proužek obsahuje monoklonální protilátky konjugované se zlatem. Všechny testy 
Vet Expert jsou vytvořeny tak, aby onemocnění potvrdily nebo vyloučily s  co největší mírou 
spolehlivosti.

Aby výsledek testu mohl být považován za průkazný, musí kontrolní proužek změnit barvu. 
Pokud testovaný vzorek obsahuje příslušné protilátky, změní se barva kontrolního i testovacího 
proužku. 

Většina	rychlých	diagnostických	testů	je	kvalitativní	povahy.	To	znamená,	že	bez	ohledu	
na	intenzitu	vybarvení	(bez	ohledu	na	to,	zda	je	pás	více	nebo	méně	výrazný),	zbarvení	
testovacího	proužku	ukazuje	pozitivní	výsledek.	Je	velmi	důležité	NIKDY	nepoužívat	testy	
po	datu	spotřeby	uvedeném	v	příbalové	informaci!!!

Vlastnosti	metody:
•	 Vysoká	spolehlivost

•	 Rychlý	výsledek	do	5	–	10	minut

•	 Skladování	při	pokojové	teplotě

•	 Dlouhá	životnost

VetExpert testy pro psy

DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÝCH VEKTORY

Patogen Vektor Doba	přenosu

Detekovatelnost	
protilátek	pomocí	
CanIV-4	(čas	
od	momentu	
nakažení)

Sledování	léčby	od	
počátku	do	úplného	
vyléčení	(negativního	
výsledku	CanIV-4)

Klinické	symptomy Laboratorní	
symptomy		

Anaplasma
phagocytophilum Ixodes spp. 36-48 hodin

po 14 dnech

Protilátky mohou 
přetrvat po celý život 
a proto i u zdravého 

zvířete lze dostat 
pozitivní výsledek.

Horečka, slabost, 
průjem, zvracení, 

bolestivost kloubů

Střední 
trombocytopenie, 

IMHA

Anaplasma 
platys

Rhipicephalus 
sanguineus 36-48 hodin Horečka Klinická 

trombocytopenie

Borrelia
burgdorferi sensu

lato
Ixodes spp. ~24 hodin > 40 dne Po 3 měsících

Často subklinické, 
horečka, ztráta 

chuti k jídlu, ztráta 
hmotnosti, bolestivost 

kloubů

Trombocytopenie, 
hyperglobulinemie

Ehrlichia canis

Rhipicephalus
sanguineus,

Ixodes ricinus,
Dermacentor

spp.

< 3 hodin
Od 7. dne (u něk-
terých psů až od 

28. dne)

Po 3 – 9 měsících, 
individuálně

Často subklinické, 
ztráta hmotnosti, 

zvětšené lymfatické 
uzliny, splenomegálie.

Trombocytopenie, 
neregenerativní 

anémie, 
hyperglobulinemie, 

azotemie, prodloužené 
APTT, hypoplazie nebo 
apoplazie kostní dřeně

Anaplasma Ab
Detekuje protilátky Anaplasma sp. 
Citlivost: 97,2% 
Specificita: 99,8% 
Balení: 5 jednotek.   

Leishmania Ab
Detekuje protilátky Leishmania
Citlivost: 97,2% 
Specificita: 99,8% 
Balení: 2, 5 jednotek. 

Lyme Ab
Detekuje protilátky B. burgdorferii
Citlivost: 93% 
Specificita: 98%
Balení: 5 jednotek.

Heartworm Ag
Detekuje antigeny Dirofilaria 
immitis
Citlivost: 100%
Specificita: 100% 
Balení: 2/5/10 jednotek. 

E.canis Ab
Detekuje protilátky E. canis
Citlivost: 98,2% 
Specificita: 100% 
Balení: 5 jednotek. 

CaniV-4 
Detekuje antigeny Dirofilaria immitis  
a protilátky Ehrlichia canis, Borellia 
burgdorferi, Anaplasma sp.
Citlivost: Srdeční červi 100%, E. 
canis 98,2%, Lymská borelióza 
93%, Anaplasma 96,1%.
Specificita: Srdeční červi 100%, E. 
canis 100%, Lymská borelióta 98%, 
Anaplasma 99,3%.
Balení: 5 jednotek. 



Diagnostické testy VetExpert

INFEKČNÍ CHOROBY ŠTĚŇAT:

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ PSŮ A KOČEK:

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA ONEMOCNĚNÍ RESPIRATORNÍHO TRAKTU:

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ REPRODUKČNÍCH ORGÁNŮ:

INICIAČNÍ DIAGNOSTIKA ATOPIE/POTRAVNÍ ALERGIE:

• psí chřipka
• psinka
• adenovirus

CPV Ag
detektiert die Antigene der 
Parvoviren 
Citlivost: 100% 
Specificita: 98,8% 
Balení: 2/5/10 jednotek

CIRD-3 Ag
Detekuje antigeny viru psinky, 
adenovirózy a psí chřipky
Citlivost: CDV Ag 98,8%, CAV Ag 
94%, CIV 90%
Specificita: CDV Ag 100%, CAV Ag 
97%, CIV 100% 
Balení: 5 jednotek

CDV Ag
Detekuje antigeny viru psinky
Citlivost: 99,9% 
Specificita: 98,5% 
Balení: 2/5/10 jednotek

Total IgE Ab
Detekuje protilátky IgE
Citlivost: 97,1% 
Specificita: 96,4% 
Balení: 5 jednotek

Giardia Ag
Detekuje antigeny Giardia 
intestinalis
Citlivost: 100% 
Specificita: 100% 
Balení: 2/5/10 jednotek

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ PSŮ:

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA PRŮJMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ PSŮ A KOČEK

Co	dělat,	když	se	test	ucpe?

Jak předejít takové situaci:

Někdy výkaly test ucpou; nejčastěji se to může stát u testu VetExpert Giardia Ag. Co je 
důvodem? Hustota mřížky, která absorbuje kapky z  testů stolice, je větší, aby bylo možné 
úspěšně filtrovat antigen ze vzorku. A proto se test může ucpat, když je vzorek příliš hustý. 
Ověření, zda nebyl vzorek příliš hustý lze tak, že na test kápnete samotnou ředící tekutinu. 
Pokud ani poté test nefunguje, znamená to, že mřížka je ucpaná, vzorek byl příliš hustý.

Obzvláště u testu VetExpert Giardia Ag se doporučuje namočit tyčinku do vzorku několikrát. 
Přebytečný materiál by měl být ze stěny zkumavky setřen před namočením a mícháním 
tyčinky v ředící kapalině. Poté je doporučeno ředící kapalinu nechat 1 až 2 minutystát, aby se 
částečky stolice usadily na dně zkumavky. Pro uskutečnění testu pak použijte suspenzi z horní 
části zkumavky, která neobsahuje hrudky (supernatant). Tím zabráníte ucpání testu.
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Ponořte tyčinku do vzorků 
stolice, několikrát opakujte

4 Tropfen

Smíchejte s ředící 
kapalinou

Nechte stát 1 – 2 minuty, 
aby se hrudky výkalů 

usadily

Odeberte suspenzi 
z horní části

Nakapejte 4 kapky 
suspense do okýnka 

testu

CPV/CCV Ag
Detekuje antigeny virů psích 
parvovirů a koronavirů
Citlivost: CPV 100%, CCV 93,1% 
Specificita: CPV 100%, CCV 
97,5%
Balení: 2/5 jednotek

CPV/CCV/Giardia Ag
Detekuje antigeny psích parvovirů, 
koronavirů, Giardia 
Citlivost: CPV 100%, CCV 93,1%, 
Giardia 100%
Specificita: CPV 100%, CCV 
97,5%, Giardia 100%
Balení: 2/5 jednotek

FPV/FCoV/Giardia
Detekuje antigeny panleukopenie, 
coronavirů a Giardia
Citlivost: FPV 97%, FCoV 92,8%, 
Giardia 100%
Specificita: 97%, 98,1%, Giardia 
100%
Balení: 2/5 jednotek

Vet Expert testy pro psy i pro kočky

Rota Ag
Detekuje antigeny rotavirů
Citlivost: 100% 
Specificita: 100% 
Balení: 10 jednotek

CCV Ag
Detekuje antigeny psích 
koronavirů 
Citlivost: 93,1% 
Specificita: 97,5% 
Balení: 5 jednotek

C.Brucella Ab
Detects anti-Brucella canis antibodies
Citlivost: 93% 
Specificita: 100%  
Balení: 5/10 jednotek

CAV Ag
Detekuje antigeny adenovirózy psů
Citlivost: 94% 
Specificita: 97%  
Balení	: 5 units



Diagnostické testy VetExpert

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ KOČEK:

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ KOČEK:

Toxoplasma Ab
Detekuje protilátky Toxoplasma 
gondii
Citlivost: 100% 
Specificita: 99%  
Balení: 5 jednotek

Testovací proužky VetExpert pro analýzu moči

Pásky pomáhají provádět kvalitativní a semikvantitativní analýzu moči při 
diagnostice in vitro.
Analyzovat	lze	následující	parametry:

• Eukocyty
• Nitrity
• Urobilinogen
• Protein
• pH   
• krev
• specifická hmotnost
• ketony
• bilirubin
• glukóza

Balení: 100 pásků

– Gesamt-
blut – Plasma 

– Serum

– Harn – Kot

– Augenw – Nase

Symbole:

FIV Ab/FeLV Ag
Detekuje protilátky viru 
imunodeficience koček (FIV) a 
antigeny viru leukemie koček 
(FeLV)
Citlivost: FIV 96%, FeLV 100%
Specificita:	FIV 98%, FeLV 100%
Balení: 2/5/10 jednotek

FIV Ab
Detekuje protilátky viru 
imunodeficience koček (FIV) 
Citlivost: 96% 
Specificita:	98%  
Balení:	2/5/10 jednotek

FeLV Ag
Detekuje antigeny viru leukemie 
koček (FeLV) 
Citlivost: 100% 
Specificita: 100% 
Balení: 2/5/10 jednotek

FCoV Ag
Detekuje antigeny koronavirů 
koček (FCoV)
Citlivost: 92,8% 
Specificita: 98,1% 
Balení: 2/5 Teststreifen

FPV Ag
Detekuje antigen viru 
panleukopenie koček
Citlivost: 99% 
Specificita: 97% 
Balení: 2/5/10 Teststreifen

FCoV Ab
Detekuje protilátky koronavirů 
koček (FCoV)
Citlivost: 96% 
Specificita:	97,9% 
Balení: 2/5/10 jednotek

•	 přesné	měření	hladiny	glukózy	
u	psů	a	koček

•	 rychlé	výsledky

•	 velmi	malý	vzorek	krve	–	pouze	
0,5	µl

•	 široký	rozsah	výsledků: 
10	–	600	mg/dl

• možnost	sdílení	výsledků	přes	
smartphone

Pásky VetExpert BG Check jsou speciálně upraveny pro měření glukózy ve 
veterinární medicíně a vyžadují velmi málo krve: pouze 0,5 μl! Malé balení 
zaručuje dostatečnou trvanlivost pásků a přesnost výsledků.

Balení: 25 pásků

SKVĚLÉ	VÝSLEDKY	JIŽ	Z	MALINKÝCH	KAPIČEK

VetExpert BG Check strips
Diagnostické pásky

KOČKA:
Téměř 93% glukózy 

se nachází v plasmě. 
Zbylých 7% je v červených 

krvinkách.

PES:
Téměř 87,5% glukózy se 

nachází v plasmě. Zbylých 
12,5% je v červených 

krvinkách.

ČLOVĚK:
Téměř 58% glukózy se 
nachází v plasmě. 42% 

je v červených krvinkách.

Veterinární glukometr

Veterinární glukometr VetExpert BG Check umožňuje přesné měření glukózy 
v krvi koček, psů a myší. Glukometry upravené z humánní medicíny, i když běžně 
používané ve veterinárních ordinacích, poskytují pouze hrubý odhad koncentrací 
glukózy v důsledku významných rozdílů v obsahu glukózy v plazmě a v červených 
krvinkách u lidí a u zvířat. Přesné měření je klíčem k správné diagnostice 
a monitorování diabetu.

RYCHLÝ, SNADNÝ, PRECIZNÍ!

VetExpert BG Check



Vet Planet Sp. z o.o.
Vet Planet Czech Republic spol. s r.o.

Bakovská 885/3
197 00 Praha 9 - Kbely

Tel:     +420 605 978 351
E-Mail:    info@vetexpert.cz

Web:      www.vetexpert.cz

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA


