
 

 

VetPlus FLUMAX®  150 ml 

            Maitsev toidulisand kassi hingamiselundkonna toetamiseks. 

            NÄIDUSTUSED 

 Kasside herpesviirus - Feline herpesvirus FHV-1  

 Kasside kalitsiviirus - Feline calicivirus FCV 

 Sekundaarne bakteriaalne infektsioon ( Chlamydophila felis, Bordetella bronchiseptica,  

 Mycoplasma spp, Staphylococcus spp, Escherica coli) 

 Sekundaarne bakteriaalne infektsioon võib samuti põhjustada sinusiiti ja bronhiiti. 
    
            Akuutsed haigusjuhtumid – Flumax vähendab ülemiste hingamisteede sümptomeid ja  
             vähendab viiruse levikut. 
             Ennetav ja/või pikaajaline kasutamine – Flumax vähendab nakatumise ohtu, haiguse          
             sagedust ja tõsidust ning haiguse levikut. Vähendab nakatumise ohtu kontaktis olnud  
             kassidel.  
             Kasside astma on üsna sage probleem  - Flumax vähendab sekundaarse bakteriaalse  
             nakatumise ohtu astmahaigetel kassidel.  
             Erinevalt teistest toodetest aitab Flumax nii FHV-1 infektsioonist taastumisel kui ka FCV ja  
             sekundaarse bakteriaalse infektsiooni puhul. 
   
            SÜMPTOMID 
             Aevastamine, nõrevool silmadest ja ninast, konjuktiviit, sarvkesta haavandid, isu langus, 
palavik ja letargia,  haavandid keelel ja suu limaskestal. 
 
             KOOSTIS 
             Flumax® on hea söödavusega toidulisand, mis sisaldab: 
             L-lüsiini. L-lüsiin on arginiini konkureeriv antagonist, suurendades arginiini eritumist. L-lüsiin toodab 
ensüümi arginaas, mis nõrgestab arginiini. FHV-1 vajab arginiini suurtes kogustes. Ilma arginiinita ei suuda FHV-
1 replikatsioon toimuda  ning sümptomid vähenevad. 
             Pelargonium sidoides juureekstrakt.  Pelargonium sidoides on taim, millel on täheldatud mitmeid 
antiviraalseid ja antibakteriaalseid omadusi (inhibeerib bakteri ja peremeesraku vahelist interaktsiooni, 
nõrgestab hingamisteede viiruste  replikatsiooni, stimuleerib loomuliku immuunkaitse mehhanismi). 
             Tsink ja B-vitamiinid.  Tsink on immuunsust tõstvate omadustega mikromineraal, mitmete 
antioksüdatiivsete  ensüümide kofaktor. Tsingil on täheldatud antiviraalseid omadusi humaanmeditsiinis.  
             B-vitamiinid (B3 ja B6) on seotud paljude protsessidega, sh energia tootmisega toidust. 
             Granaatõun ja jõhvikas. Mõlemad, nii granaatõuna- kui ka jõhvikaekstrakt, vähendavad FCV 
infektiivsust peremeesraku suhtes (kahjustades FCV struktuuri ja moodustades konkureeriva retseptorite 
blokaadi peremeesraku pinnale ) .  
             Kõrge polüfenoolide taseme poolest tõstavad mõlemad interferoonide võimekust. Jõhvikaekstrakti 
kõrge antioksüdantide   
             tase aitab võidelda hingamisteede põletikust tekkinud oksüdatiivse stressi vastu. 

 
            MANUSTAMINE : Täiskasvanud kass – 2 pumbatäit 2xpäevas , kassipoeg – 1 pumbatäis 2xpäevas 
             Üks pumbatäis on 1,5 ml ja sisaldab 250 mg L-lüsiini. Doosi võib muuta arvestades 2 pumbatäit 4,5 
kg/KM kohta 

Flumax® toidulisandit on väga kerge doseerida ja manustada tänu tema headele maitse- ja 
lõhnaomadustele. Flumax® on pakendatud õhukindlasse pumppudelisse, mis tagab 
toidulisandi omaduste säilimise ka siis, kui pudel on avatud.  

  


