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FITT ÍZÜLETEK MINDEN
ÉLETKORBAN!

4 jellemző életkor és élethelyzet, a kutyus élete során, amikor
szüksége van ízületeinek támogatására.

Ahogy kutyusaink idősödnek, szinte természetesnek vesszük, hogy
szervezetük lelassul és óhatatlanul beállnak kisebb-nagyobb változások az
általános egészségi, fittségi állapotukban. Általában így gondolkodtunk az
emberekről is, ám ma már tudjuk, hogy a tudatos életmód, a megfelelő
táplálkozás és mozgás, mint prevenció többet számíthat bármilyen
gyógykezelésnél.
 
Számos tudományos kutatásban mutattak ki összefüggést az ízületi
mobilitás és a várható élettartam között, de ami még fontosabb, az élet
minőségét is nagyban javítja, ha képesek vagyunk fájdalommentesen,
ízületeink természetes mozgástartományát kihasználva mozogni.
 

A Vet For Pet Kisállatszekrendelő szakorvosait kérdeztük a témával
kapcsolatban.
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A kutyák nem szólnak, ha fáj valamijük, ugyanakkor
néhány egyszerű dolog megfigyelése igen sokat
elárulhat az ízületeik állapotáról:
 
·      Csökkent aktivitás, nem szívesen sétál, fut, 
       lépcsőzik vagy ugrál
·      Lemarad a sétákon, fáradékony, többször
       megpihen
·      Sántítás, merev mozgás
·      Felsír, ha hozzáérünk
·      Nyalogatja a végtagjait
 
Ezekkel az információkkal pedig állatorvosunkat is
segítjük a gyorsabb, pontosabb diagnózis
felállításában és a leghatékonyabb terápia
megválasztásában.

Az ízületek védelme és integritásának megőrzése minden életkorban fontos kérdés.
Legyen szó egy gyorsan növő, óriásfajtájú kölyökről, egy aktívan versenyző
sportkutyáról, vagy egy őszülő házi kedvencről. A jó minőségű, egyéni igényeknek
megfelelő beltartalmú eleség megválasztása mellett szerepet kapnak a különböző
táplálékkiegészítők is, mind a megelőzésben, mind pedig egy már kialakult ortopédiai
betegség kezelésében is.

Miért ne segíthetnénk ebben is
kedvenceinket ?
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A kutya életének 4 legfontosabb szakasza, és a bizonyítottan hatékony módszerek,
amelyekkel élete végéig karban tarthatod az ízületeit. 
 
4 életszakasz, amelynek kellő figyelmet szentelve meghosszabbíthatod kedvenced
aktív, egészséges éveit. 
Így csináld!

A kölyökkutya

Az új kutya érkezése a családba hihetetlenül izgalmas időszak. Akár
örökbefogadtál egy mentett kutyust, akár megtaláltad a tökéletes tenyésztőt,
valószínűleg sok tanácsot fogsz kapni, hogy segítsd a kölyköt, hogy boldog,
magabiztos felnőtté váljon. Talán remek tippeket kaptál a szocializálódásról, az
etetésről, szobatisztaságról, azonban lehet, hogy nem beszéltettek például arról,
hogy hogyan gondoskodj a kölyök kutya növekvő ízületeiről.
Az ízületek védelme kölyökkorban: Nagyon fontos, hogy megfelelő,
tápanyagban gazdag ételt egyenek, valamint ne legyenek fizikailag túlterhelve
amíg növekszenek. Az angol The Kennel Club szerint a kölyköknek a megfelelő
napi  mozgásigény, az életkor hónapjainak száma megszorozva öt perccel, és
megszorozva napi két alakalommal.
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Ne felejtsd el, hogy a különböző fajták eltérő arányban nőnek, ezért érdemes
kikérni az állatorvos vagy a menhely tanácsát, hogy mi a legjobb a
kutyusodnak. Légy tudatában annak a fajta mozgási sajátosságainak,
amelyet a fiatal kölyök csinál. Az ugrálás -fel és le a kanapéról, esetleg
kezdőknek agility!- nem jó ötlet, amíg a kutya a 12 hónapot el nem éri. 
Érdemes korlátozni a felnőtt kutyákkal, vagy nagyobb kölyökkel való durva
játékot a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
 
Ezekkel a tanácsokkal könnyedén felkészülhetsz kölyök gondozásához:
 

1. Tanulj, olvass utána interneten mielőtt a kutyust hazaviszed!
2. Keress egy nagyszerű csoportot ahova a kiskutyát el tudod vinni, hogy         
szocializálodjon és barátokat szerezzen.
3. Támogasd a növekedését: kerüld el a túlzott mozgást, és vedd fontolóra
egy olyan táplálékkiegészítő használatát, amely a megelőzésben és az
esetleges ízületi problémák kialakulásának elkerülésében segít. 

A kutya életkora - séták hossza:
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Kiskutyád serdülőkora akkor kezdődik, amikor elveszíti tejfogait, és egészen addig
tart, amíg teljesen kifejlett felnőtt, 18 hónapos kutyává cseperedik. Csakúgy, mint
mi emberek, a “tinédzser” kölyök is tud egy kicsit makacs, morgós, akaratos lenni.
Ilyenkor talán úgy érezzük, hogy a már megtanult szabályok tanítását kezdhetjük
elölről, ráadásul a kutyus teszteli a határainkat.
Most arra gondolhatsz, hogy “ezt a kis szörnyeteget ki kell zavarni, hogy végre
nyugton hagyjon” – de nagyon fontos, hogy ragaszkodj az 5 perces szabályhoz, és
találj megoldást arra, hogy “szót” érts a kutyusoddal. Ebben a korban is figyelj arra,
hogy az ízületek ne legyenek túlterhelve amikor a játékra koncentrál. Játszhattok
mentálisan fejlesztő játékokat, de ami nagyon fontos, hogy olyat játszatok, ami
szórakoztató mindkettőtöknek. Idővel meg fogod találni azt a köteléket, amely újra
megerősíti a kapcsolatot.
 

Gondoskodás a serdülő kutyák ízületeiről
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Rengeteg nagyszerű könyv létezik, hogy elkezdd a cliker és a trükkök tanítását,
de részt tudok venni különböző tanfolyamokon is. Ezek az órák kiválóan alkalmasak
a folyamatos szocializálódásra, ugyanakkor  nagyszerű módja a “gőz”
kieresztésének is.



Gondoskodás a serdülő kutyák ízületeiről

Néhány tanács a serdülőkorú kutyushoz:
1. Légy türelmes – a kutya jelenleg “tinédzser”, és sokkal több türelmet és támogatást
igényel, mint valaha.
2. Maradj pozitív – a serdülők kutyák figyelme sokkal rövidebb, így a játék legyen
rövid, szórakoztató és pozitív.
3. Tornáztasd az agyát – az kifáradt kutya boldog és nagyon jól viselkedik. Az
agytornák ragyogó játékok a heves, szófogadatlan tinédzser kutyák  megnyugtatására!
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Ízületi gyógyszer helyett – aktív kutyák ízületvédelme

Hogyan tovább? 
 
Túl vagy a cuki kölyökkoron és túlélted a serdülőkort – mi a következő megálló a
kutyáddal való közös utazáson?

Aktív felnőtt élet
 
A gondoskodás mértéke a felnőtt kutya ízületeinél attól függ, hogy milyen
tevékenységeket végeztek együtt. Ha a kutya potenciális sportoló és azt tervezed,
hogy együtt fogtok futni reggelente, vagy részt fog venni különböző kutyás
sportokban, mint a CaniCross, az Agility vagy a Flyball, akkor ebben korban
kimondottan jó ötlet, hogy a kutyusod a megfelelő táplálkozás mellet szedjen
valamilyen porcvédő terméket, hogy az aktív ízületek egészségesek maradjanak.
Fontos, hogy ezek a készítmények tartalmazzanak glükozamint, A és C vitamint,
zöld kagyló kivonatot (ami kondroitint és Omega 3-at tartalmaz) továbbá hialuron
savat ami segít abban, hogy ezek az összetevők oda épüljenek be, ahova kell. Így
elérheted, hogy később se legyen szükséges ízületi gyógyszer, mert hatásos volt a
megelőzés.
Fontos, hogy ne vigyétek túlzásba a mozgást fiatalkorban, mert túlságosan
roncsolhatja az ízületeket. Pl. az Angol Kennel Club csak 18 hónapos, vagy idősebb
kutyákat tud versenyeztetni az agility versenyeken. Ennek az az oka, hogy  a kutyák
percek alatt képesek métereket ugrani, nagyon gyorsan futni, hirtelen fékezni és
irányt változtatni, ami rendkívül megterheli az ízületeket. Bármilyen sportra is essen 
a választás, figyelj oda, hogy több,   rövidebb edzésre koncentrálj, az intenzív
megterhelés helyett. Ez sokkal élvezetesebbé teszi a kutya szórakozását, és csökkenti
a sérülés kockázatát.
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Diszplázia – így vedd fel a harcot ellene

Biztosan hallottál már a diszpláziáról. A diszplázia hibás növekedést, és az ebből
fakadó csontosodó ízületgyulladást jelenti. Többnyire nagytestű kutyák csípő,
térd,   könyök esetleg csánk (boka) elváltozásaiban mutatkozik.  Nem szabad
minden sántaságot ide sorolni! Kialakulásában három tényező játszik szerepet, így a
túl gyors kölyökkori növekedés, a túlzott fizikai megterhelés és a genetikai
hajlam egyaránt. E három faktor egymás hatását erősítheti, vagy enyhítheti.
Sajnos vannak kutyusok, akik valamilyen ízületi rendellenességgel vagy porckopással
rendelkeznek, még mielőtt elérnék az ezüstkort. Bizonyos fajták érzékenyebbek,
mint pl. a labradorok, az angol juhászkutyák, a golden retrieverek, a rottweilerek, a
német juhászkutyák, az alaszkai malamutok, a tacskók, az újfundlandiak, a nagy dán
dogok, a szamojédok vagy a mastiffok. Ha a te kutyusod is ezen fajták közé tartozik,
bizony fontos, hogy tisztában légy azokkal a jelzésekkel, amelyek arra utalnak, hogy
szűkséged lehet valamilyen  extra segítségre!
 
Ilyen jelek lehetnek:
 
1. A sétánál lemarad.
2. Kevésbé ugrál vagy játszik, és vonakodik már a járástól is.
3. Alvás után az ébredés és az ágyból kikelés lelassult.
4. Mozgás és pihenés után is nehezen tud felállni és kinyújtózkodni.
5. Séta után húzza a lábát.
6. Kevésbé, vagy egyáltalán nem megy a lépcsőzés se fel, se le. Esetleg már meg sem
próbálja.
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Diszplázia – így vedd fel a harcot ellene

 
Ha észreveszed ezeket a jeleket, akkor menj el az állatorvoshoz akár csak egy
ellenőrzésre, hogy megnézze és véleményt mondjon a kutyusról. Elmondják, hogy mit
látnak, tapasztalnak, és különböző ötletekkel segítenek módosítani a kutya kialakított
rutinján.
 
Alapvető közös gondozás kutyák számára
 
• Beszélj az állatorvossal! – diszplázia esetén minél hamarabb tudod, mi történik,
annál jobb. Szükség esetén tanácsadot és vényköteles gyógyszereket adhatnak.
• Próbáld ki a hidroterápiát – ez egy fantasztikus módja a kutya ízületeinek 
támogatására. A víz hatására javul az  ellenállóképesség, ugyanis izmokat épít az ízület
körül, amelyek így erősebbek és rugalmasabbak lesznek.
• Fontold meg az akupunktúrát – az állatorvosi akupunktúra egyre népszerűbb, és
sok orvos ajánlja a hagyományos gyógyszerek mellett.
• Támogasd az ízületeket – a YuMOVE Dog táplálékkiegészítő hármas ízület és
porcvédő hatásának köszönhetően hozzájárul az ízületek egészségéhez. Növeli a
csontok rugalmasságát, gátolja a porcok kopását, elősegíti a mozgékonyságot.
• Ha kutyádnál valamilyen porcproblémát diagnosztizáltak, és állatorvosi ellátás
alatt áll, akkor érdemes beszélgetni az állatorvosával, hogy a kutyus szedje a  kizárólag
állatorvosoknál kapható, YuMOVE ADVANCE for Dogs termékünket.

www.petfactor.hu
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Idős kutya ízület erősítő – létezik?

Hogyan gondoskodjunk az idősebb kutyánk ízületeiről? 
Az öregedés az az állapot, amikor világossá válhat, hogy kutyád ízületeinek
szüksége van egy kis extra segítségre. Hála istenek, sok mindent tudsz tenni, annak
érdekében, hogy habár a kutyus öregszik, mégis az élettől a legjobbat kapja! Kutya
ízület erősítő gyógyszerek helyett a YuMOVE Dog táplálékkiegészítő és a
folyamatos mozgás lehet a legnagyszerűbb dolog, ami formában tartja a kutyus
ízületeit. Lehet, hogy nem tűnik nyilvánvalónak, de ahogy a kutyád öregszik,
tényleg nagyon fontos , hogy a megelőzésre tedd a hangsúlyt.
 
Az idősebb kutyáknak is szüksége van az edzésre?
 
Igen. A kutyák – akárcsak az emberek – boldogabbak és egészségesebbek, ha
rendszeresen végeznek olyan gyakorlatokat, ami megfelel a koruknak és a
képességeiknek. Ami igaz az idősebb emberekre, az ugyanúgy igaz a legtöbb idős
kutyára is. Minél fittebbek ma, annál valószínűbb, hogy egészségesek és boldogok
lesznek holnap. 
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Idős kutya ízület erősítő – létezik?

 
A legnagyszerűbb érvek, amelyek miatt érdemes közös mozgást beiktatni a napi
rohanás után:
• Szórakoztató – csaknem minden kutya imád sétálni, még akkor is, ha lassan
mozog, és sokszor meg-megáll szimatolni.
• Formában tart – az izomépítés egy nagyszerű módja az idős ízületek
karbantartásának, igazi kutya ízület erősítő kikapcsolódás.
• Fokozza a kötődést – egy kis minőségi időt a kedvenccel tölteni nem csak neki,
hanem Neked is boldogságot okoz majd.
• Testsúly kontrollálása – a túlsúlynak köszönhetően nagy nyomás nehezedik az
ízületekre, ezért egy kis igazítás jó ötlet lehet. Az idősebbeknek az anyagcseréje is
lassulhat, ezért a mozgás valóban nagyon fontos.
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Már az ismertető elején is jeleztük, hogy az ízületek védelme és integritásának
megőrzése minden életkorban fontos kérdés. Legyen szó egy gyorsan növő,
óriásfajtájú kölyökről, egy aktívan versenyző sportkutyáról, vagy egy őszülő házi
kedvencről.  A jó minőségű, egyéni igényeknek megfelelő beltartalmú eleség
megválasztása mellett szerepet kapnak a különböző táplálékkiegészítők is, mind
a megelőzésben, mind pedig egy már kialakult ortopédiai betegség kezelésében is.
 
A YuMove Dog  kíváló minőségben és nagy koncentrációban tartalmaz olyan aktív
hatóanyagokat, (zöldkagyló kivonat, glükózamin-hidroklorid, kondroitin-
szulfát, hialuronsav, antioxidánsok) melyek klinikailag igazoltan segítik az
ízületi porc regenerációját, a szalagok és inak rugalmasságának megőrzését.
Az omega-3 zsírsavak bizonyítottan gyulladáscsökkentő hatásúak, előszeretettel
használt kiegészítők az osteoarthritis-szel (ízületi gyulladással) küzdő betegek
terápiájában. Ezek az anyagok biztonságosan, mellékhatások nélkül
alkalmazhatóak, fájdalomcsillapító hatásuk pedig hosszútávon elérheti a nem-
szteroid gyulladáscsökkentők hatékonyságát.
A tablettás kiszerelésnek köszönhetően praktikusan adagolható – és még az íze is jó! 
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YuMOVE Dog tabletta 60 szemes
Hármas porc- és ízületvédő hatás gyenge csontozatú és idősebb
kutyák számára. 
A YuMOVE Dog prémium minőségű természetes összetevői
három módon fejtik ki hatásukat: növelik a csontok
rugalmasságát, hosszútávon védik az ízületeket, és elősegítik a
mozgékonyságot.

YuMOVE Dog tabletta 120 szemes
Hármas porc- és ízületvédő hatás gyenge csontozatú és idősebb
kutyák számára. 
A YuMOVE Dog prémium minőségű természetes összetevői
három módon fejtik ki hatásukat:növelik a csontok
rugalmasságát, hosszútávon védik az ízületeket, és elősegítik a
mozgékonyságot.

YuMOVE Young & Active Dog tabletta  60 szemes
Hármas porc- és ízületvédő hatás fiatal és aktív kutyák számára.
A YuMOVE Young & Active prémium minőségű, természetes
táplálékkiegészítő kutyák számára. Támogatja az aktív és
fejlődésben lévő ízületeket – tökéletes kölyökkutyák, fiatalabb
felnőtt és sportoló kutyák részére.

Termékeink
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YuMOVE Dog Falatka kis testű kutyáknak.  Hármas porc- és
ízületvédő hatás gyenge csontozatú és idősebb kutyák számára
15 kg-ig.
A YuMOVE Dog falatka ugyanaz a prémium minőségű, ízletes
formula, mint a YuMOVE dog tabletta, de adagolása egyszerűbb,
ízletes, puha napi egy falatkára van szűkség.

YuMOVE Dog Falatka  közepes testű kutyáknak Hármas porc-
és ízületvédő hatás gyenge csontozatú és idősebb kutyák számára
16 kg-tól - 30 kg-ig.
A YuMOVE Dog falatka ugyanaz a prémium minőségű, ízletes
formula, mint a YuMOVE dog tabletta, de adagolása egyszerűbb,
ízletes, puha napi egy falatkára van szűkség.

YuMOVE Dog Falatka nagy testű kutyáknak Hármas porc- és
ízületvédő hatás gyenge csontozatú és idősebb kutyák számára 30
kg felett.
A YuMOVE Dog falatka ugyanaz a prémium minőségű, ízletes
formula, mint a YuMOVE dog tabletta, de adagolása egyszerűbb,
ízletes, puha napi egy falatkára van szűkség.

Termékeink
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