
 

APOQUEL®, нестероиден начин 
за лечение на алергичен сърбеж

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ВАШЕТО КУЧЕ

Вашият ветеринарен лекар е предписал таблетки APOQUEL®
на кучето Ви. APOQUEL® е перорална терапия, специално
предназначена за лечение на сърбежа на Вашето куче.



Вашият ветеринарен лекар току-що е 
предписал APOQUEL® на кучето Ви.

Ако сте загрижени за здравето на Вашия домашен любимец или имате
въпроси, обърнете се за съвет към Вашия ветеринарен лекар.

APOQUEL® осигурява бързо и продължително облекчение на
сърбежа и подобрява кожните лезии и възпаления, без повечето
нежеланите реакции, които се свързват с други лечения.
Може да видите неговия ефект само след еднодневно лечение.

  APOQUEL® действа бързо и намалява сърбежа веднага след първия ден;
  

и подобрява кожните лезии;

нежелани реакции в сравнение със стероидите;

APOQUEL® осигурява ефективно и продължително облекчение на сърбежа

   APOQUEL® се понася добре и е с намалени краткосрочни и дългосрочни 

Защо нашият ветеринарен лекар ми предписа APOQUEL®?
Кожата на Вашето куче е показател за цялостното му здравословно състояние.
Когато се появи кожно заболяване, кучето Ви започва да се чеше прекалено, да
се хапе и/или ближе. При алергични заболявания на кожата, кучето получава 
много тежък пристъп на сърбеж и чесане. Ето защо е много важно да обърнете
сериозно внимание на чесането и незабавно да спрете усещането за сърбеж на
кучето си, за да може то да се почувства по-добре, кожните лезии, ако има такива,
да оздравеят и кожата да се възстанови.

Какво е APOQUEL®? 
APOQUEL® е лекарство, специално разработено за лечение на сърбеж и
зачервяване на кожата при кучета. APOQUEL® е много ефективно лекарство,
което поставя под контрол сърбежа и подобрява кожните лезии. За разлика от
другите лекарствени средства, като стероидите, APOQUEL® притежава
уникален начин на действие върху кожата и директно се насочва към източника
на сърбежа.

APOQUEL® е Практичен
APOQUEL® може да бъде даван с или без храна, така че Вие решавате кога е
най-подходящото време за Вас и Вашето куче.  Продължителността на лечението
се определя от Вашия ветеринарен лекар в зависимост от силата на сърбежа и
основната причина за него.

APOQUEL® е Удобен
Можете да прилагате  APOQUEL® с други лечения на Вашето куче. 
APOQUEL® не пречи на другите лекарства, като медикаменти срещу бълхи,
болкоуспокояващи и антимикробни средства. Обърнете се към Вашия
ветеринарен лекар, ако имате въпрос относно някое конкретно лекарство.
Важно е да наблюдавате кожата на Вашето куче и цялостното му поведение.
Ако кучето Ви има кожни лезии, състоянието на кожата ще се подобри обикновено
след една седмица и ще продължи да се подобрява след това. Кожата ще бъде
по-малко зачервена и кожните лезии, ако има такива, ще се излекуват.



APOQUEL® бързо намалява сърбежа
и може да бъде прилаган в продължение на 
няколко седмици, ако е необходимо.

Може да е необходимо да направите посещение за контролен преглед, за да
проверите състоянието на кучето си.
Може да се наложи контролен преглед, за да се уверите, че всичко се развива
добре. Вашият ветеринарен лекар ще прецени дали лечението може да бъде
спряно или трябва да продължи. Контролният преглед е много важен, дори и ако
изглежда така, че кожата на Вашето куче е видимо здрава.

Определете дата за контролен преглед с Вашия ветеринар.



APOQUEL® - ключът към бързо и 
продължително облекчение на сърбежа 

Дата:

Име на кучето:

Дозиране един път дневно                                                 дни

Моля, предайте тази брошура на сестрата, за определяне
на час за контролен преглед.

Моля, доведете                                                   в кабинета ми на:

Дата

Вашият ветеринарен лекар

Час

APOQUEL® 3.6 mg APOQUEL® 5.4 mg APOQUEL® 16 mgТЕЛЕСНО ТЕГЛО НА КУЧЕТО (kg)

Активна съставка и брой таблетки, които трябва да бъдат приети:

Дозиране два пъти дневно                                                дни

APOQUEL®: лечението на алергичен сърбеж,
което кучетата могат да започнат и да продължат 

 

Вносител за България: ВЕТ-ТРЕЙД ООД,
СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 1

+359 42 636 858
info@my-vet-trade.com
www.my-vet-trade.com




