®

®

Begrijp uw hond

CONDITIE VAN DE
URINEWEGEN
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Het is niet ongewoon.
Sommige honden ontwikkelen stenen in hun blaas (of soms ook in andere
delen van de urinewegen). Het is niet altijd duidelijk waarom dit zo is, want
de redenen zijn gecompliceerd. Blaasstenen zijn pijnlijk en kunnen resulteren
in een blokkade waardoor uw hond niet meer kan plassen. Een aangepast dieet
is een onderdeel van de behandeling tegen blaasstenen en werkt als ondersteuning
om te voorkomen dat ze terugkeren.

Anatomische plaatsaanduiding van de blaas van uw hond en
waar de stenen kunnen voorkomen:
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Blaas

Blaasstenen
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Sommige rassen
vaker dan andere.
Alle honden zijn potentieel vatbaar voor de ontwikkeling van blaasstenen,
maar sommige rassen lopen een groter risico dan andere rassen. De volgende
rassen lopen een groter risico:

Dwergschnauzer

Welsh Corgi

Teckel

Shih Tzu

Bichon Frisé

Dwergpoedel

Cocker Spaniel

Lhasa Apso
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Labrador
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Wat zijn de verschijnselen
van blaasstenen?
Bij steenvorming in de blaas veroorzaken de stenen irritatie van de blaaswand.
Dit kan pijnlijk zijn en bloedingen veroorzaken. De meest voorkomende
verschijnselen zijn:
•

Bloed in de urine

•

Vaker plassen

•

Vaker aandrang om te plassen

•

Pijnlijk en/of moeilijk plassen

De ernst van deze verschijnselen verschilt van hond tot hond. De aanwezigheid
van blaasstenen kan vaak worden bevestigd door röntgenfoto's of echografie.
Uw dierenarts stelt waarschijnlijk ook voor om een urine- en / of bloedtest
af te nemen om te kijken naar de onderliggende oorzaken.

Hoe krijgt een hond
blaasstenen?
Er zijn veel factoren die bijdragen aan de vorming van blaasstenen:
•

Infecties

•

Verandering van de zuurgraad van de urine (pH)

•

Hoge concentraties van mineralen in de urine zoals calcium,
magnesium, fosfaat en ammonium

•

Aanwezigheid (of afwezigheid) van remmers van steenvorming
in de urine
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Zijn er verschillende soorten
blaasstenen?
De blaasstenen die bij honden het meest voorkomen zijn de zogenaamde
struviet- en calciumoxalaatstenen. Struvietstenen komen vaker bij vrouwelijke
honden voor en calciumoxalaatstenen vaker bij mannelijke honden.

Struvietstenen

Oxalaatstenen

Hoe worden struviet
stenen behandeld?
In de meeste gevallen van struvietstenen is er sprake van een bacteriële infectie.
Dit kan dan een behandeling met antibiotica betekenen. Ongeacht of er sprake
is van een infectie of niet, de stenen moeten worden verwijderd. Afhankelijk
van uw eigen hond kan de dierenarts advies geven voor:
•

een operatie of

•

een speciaal samengesteld dieet om de stenen op te lossen.
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Goede voeding is belangrijk.
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine UR Urinary is een speciaal
samengesteld dieet voor de vermindering van de concentratie van mineralen
die voorkomen in blaasstenen en voor het op peil houden van de zuurgraad
van de urine. Dit dieet kan er voor zorgen dat de struvietstenen binnen enkele
weken zijn opgelost.
Het is belangrijk dat de stenen niet meer terugkeren, onafhankelijk of ze door
een operatie of met behulp van het dieet zijn opgelost. Canine UR Urinary is
een volledig voedzaam en zeer smaakvol dieet en kan daarom langdurig gebruikt
worden om terugkeer te voorkomen.

De voordelen van het voeren van
Canine UR Urinary aan uw hond:
Gecontroleerde pH
Samengesteld ter bevordering van de verzuring van
de urine om het oplossen van de blaasstenen te
ondersteunen en hun terugkeer te voorkomen.
Matig eiwitgehalte
Ter beperking van een omgeving die gunstig is voor
schadelijke bacteriën in de urine.

Zeer smaakvol
Smakelijk voor elke dag
en op lange termijn.
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Andere soorten blaasstenen.
De meeste andere soorten stenen (waaronder calciumoxaat) kunnen niet
effectief door een dieet worden opgelost. Deze moeten dan ook vaak via een
operatie worden verwijderd. Er zijn verschillende diëten mogelijk om te voorkomen
dat verschillende soorten stenen terugkeren (bijvoorbeeld: Canine NF Renal
Function voor calciumoxalaat- en uraatstenen). Raadpleeg uw dierenarts om
vast te stellen wat het beste is voor uw hond.

PURINA®: een naam waarop u
kunt vertrouwen.
Canine UR Urinary biedt gegarandeerd optimale voeding ten bate van uw
hond. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS worden onderbouwd door gedegen
wetenschappelijke kennis. Voor toepassing van de nieuwste bevindingen over
voeding om zeer innovatieve en effectieve diëten samen te stellen.

Voedingsrichtlijnen voor
Canine UR Urinary.
Het onderstaande voedingsschema is enkel bedoeld als richtlijn. Het kan zijn
dat u de hoeveelheid voeding moet aanpassen om het optimale gewicht van
uw hond te behouden. De hoeveelheid voeding wordt beïnvloed door factoren
als omgeving, activiteit, lichamelijke conditie en ras. Zorg altijd voor vers
drinkwater in een schone drinkbak.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN:
Lichaamsgewicht (kg)

Dagelijkse hoeveelheid voeding
(volwassen onderhoud - g/dag)

2,5

65

5

105

10

165

15

215

25

300

35

380

45

445

70

600

Voor elke extra 5 kg lichaamsgewicht voert u per dag 35g extra.
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Gegevens van uw dierenarts:

Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts
of met Nestlé Purina PetCare
Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,
van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
0800 - 022 83 83 (gratis)
www.purina.nl/proplan/Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld
ter ondersteuning
van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit.
Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts.
®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
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